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A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium (GKM) szakemberei az
elmúlt év végén szigorú nyomás alá
helyezték az önkormányzatot. Az
MO nyomvonalának legújabb terve-
zetét ismertették meg az önkor-
mányzat képviselőivel. E tervezet
szerint Uröm felől alagútban érkez-
ne meg Pilisborosjenőre az MO, s az
alagút a Lazarét alsó részén bukkan-
na ki a földből két csőkígyó formájá-
ban, majd a felszínen a Fő utat ke-
resztezve a Fő út - Budai út közötti

szántóterületen a csőkígyó megszűn-
ne, s a Budai utat már a nyílt pályán
keresztezve haladna egészen a 10-es
útig a Tücsök utcai lakóterület né-
hány házának lerombolása révén.
Uröm önkormányzata ezt a nyomvo-
nalat december végén elfogadta,
Pilisborosjenő Onkormányzat képvi-
selő-testülete pedig határozottan el-
utasította. Azonban arra is rá kellett
jönnünk, hogy az elutasítás önmagá-
ban kevés, csak konstruktív megol-
dással kerülhetjük el a bajt. Az MO
nyomvonalát ugyanis az Országos

Területrendezési Tervröl szóló 2003.
évi XXVI. tv. mellétíetei alapján kö-
telesek vagyunk Pilisborosjenő köz-
igazgatási területén átengedni. A
konkrét nyomvonal kijelölése 2004.
február 1-től a gyorsforgalmi utakról
szóló vadonatúj törvény szerint a
gazdasági és közlekedési miniszter
hatásköre. E törvény szerint a mi-
niszter köteles figyelembe venni a
nyomvonal kijelölésekor a jogsza-
bályban rögzített területrendezési
tervek tartalmát. A képviselő-testü-
letnek tehát addig kell cselekednie,
amíg a miniszter előbb említett ha-
tásköre meg nem nyílik.

Ugyanebben az időszakban jutott
el a Lazarét belterületbe vonását
előkészítő eljárás a végső fázisába.
Az utolsó egyeztetési eljárásban a
BM Közép-magyarországi Területi
Főépítészi Iroda vezetője felhívta az
önkormányzat fígyelmét arra, hogy
nem tett eleget a 2003. évi XXVI. tv.
előírásainak, mivel nem tüntette fel
Pilisborosjenő településszerkezeti
tervén az MO nyomvonalát. Ekkor a

képviselő-testületnek súlyos dilem-
mával kellett szembesülnie: szeretné
belterületbe vonni a Lazarét terüle-
tét, de a törvényi előírások szerint
fel kellene tüntetnie Pilisborosjenő
településszerkezeti tervén az MO
nyomvonalát. A képviselő-testület
ezt a dilemmát úgy oldotta meg,
hogy az MO nyomvonalát nem a
GKM szakemberei által javallott és
Uröm önkormányzata által elfoga-
dott módon tüntette fel a település-
szerkezeti terven, hanem a település
adottságaira is tekintettel oly mó-
don, ameiy egyszerre tesz eleget a
2003. évi XXVI. tv. előírásainak, és
a lehető legkevésbé károsítja
Pilisborosjenő kedvező környezeti
adottságait és a pilisborosjenőiek
életminőségét. A településszerkeze-
ti terv ily módon módosított változa-
tát a Lazarét belterületbe vonási el-

járásának keretében ezúton lapunk-
ban minden érdeklődő és érintett
számára közzé tesszük.

dr. Fiák István

Az elkerftlhetetlen út Acivüélethírei

Matuz István tevele F^um

Az Internet-beruházás

viszontagságos törtémte

Vízkereszt

lendeletek és határozatok

^L teIepüIéssMrfeezeti terv
módosítása

Parasztkalendárium A Polgárffrség új tetefonszámai
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Küller János
Polgármester Umak
Pilisborosjenő

Tisztelt Polgármester ür,

A Pilisborosjenői Hírmondó 2003 decemberi számában az Ön által írt "Hírek és válaszok a
polgármestertöl" című cikkében Ön a következőket írja:
'Jájékoztatom a Lakosságot, hogy az önkormányzat vállalkozásában igért széles-sávú gyors Intemet
szoÍgáltatásra vonatkozó szerződést nem írhattam alá, a törvényi előfeltételek teljesülését igazoló
jegyzői ellenjegyzés hiányában .

A törvény szerint az Ön által hianyolt jegyzői ellenjegyzést a jegyzö abban az esetben teheti meg,
ha van mit ellenjegyeznie. Azaz, ha Ön már aláirta a szerződést, akkor azt a jegyzö ellenjegyezheti.
Tuáomásom van arról, hogy a jegyző- illetve a jegyző helyettese - azonnal ellenjegyzi a szerzödést, amint
ön azt aláirja.

A PÍlisborosjenői Önkormányzat jegyzoje, Borisz Edit, 2003 szeptember 26-án kelt levelében az
Intemet addigi és leendö előfizetöit értesíti, hogy a képviselő-testület 2003 szeptember 25-i ölésén úgy
dSntött, bogy a meghirdetett 150 jelentkezőnél kcvesebb Mikrohullámu Interoet előfizető esetén is
szeraődést kíván kStni a szolgáttatóval a településunkon történő megvalósításra. ".

Amennyiben nem lenne tudomása az előfizetésekről, ezúton közlöm, hogy az elsö előfizetési
határidő, azaz 2003 szeptember 15-ig tudomásom szerint 60, majd a meghosszabbított határidöig, amely a
jegyző említett levele szerint 2003 december 15 volt, újabb 20-30 előfízetés történt Mint azt Ön is
bizonyára tudja, egy-egy előfizetés 12 500 Forint. 80 befízetés esetén ez pontosan 1.000. 000 Forint.

A befízetők egy részét az olcsóbb, gyorsabb és korszerubb Internetre való áttérés, másik részüket
pedig a teljesen új, korszeru Intemet-hozzáférés lehetösége motiválta Ez a falu érdeke is

Ön következetesen megtagadja az Interaet-szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírását. Ezzel megszegi a
képviselö-testület határozatát, visszaél a befizetők bizalmával és pénzével, késlelteti, sőt gátolja a falu
informatikai fejlesztését.

Megkérem arra, hogy azonnali hatállyal válaszoljon a következő kérdésekre.
1. Milyen iadokok alapján tagadta meg mindeddig az aláirást?
2 Szándékában áll-e egyáltalán aláirni a szerződést, ha igen, mikor?
3. Amennyiben polgármesteri mandátuma időtartama alatt továbbra sem szándékozik aláírni a

szerzőáést, mikor és milyen formában fogja visszaszolgáltatni az eddigi befizetők pénzét, természetesen
kamatokkal, valamint - az aláírás elmaradása miatt felgyűlt - veszteségeikkel együtt?

4. Az aláírás további megtagadása esetén milyen célra szándékozik forditani az Intemet-
szolgáltatás bevezetésére irányuló, a képviselö-testület által megszavazott önkormányzati támogatás
összegét?

Válaszát mielőbb várva, tisztelettel:
^

Matuz István
fiivolaművész
Uszt-^s DoppIer-áíjas, E^démes mövész
A D&breeeiü Egyetem üssszSkwwto
egyetemi professzora
A portugáHai Aveiro-i Egyetem
^ofesszora.
PtíísböFQsjenŐi adofízetö potgár

Pilisborosjenő, 2003 január 3
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Matuz István fuvolaművész leveléhez negyvenen csatlakoztak. (nevek és címek a szerkesztőségben)
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Mindenjó, ha avégejó: polgármester
úr 2004. január 07-én aláírta az RDSL-
Internet beruházás megvalósítására vo-
natkozó szerződést az Ablatai et Kft-vel.

A szerződés 1. 1.5. pontja értelmében az
Ablaknet Kft. az önkormányzat által
megjelölt végpontokra kiépíti a hálózati
szolgáltatást a szerződéskötéstől számí-
tott 60 napon belül akként, hogy a fel-
használó által megjelölt 5 tetszőleges
végponton a szolgáltatás a szerződéskö-
téstől számított 30 napon belül a
szerződésben rögzített műszaki tarta-
lommal üzemel. Az önkormányzat a
szerződés aláírásától került abba a hely-
zetbe, hogy az RDSL-Internet szolgál-
t^tás igénybevételére bejelentkező és a
12 500,- Ft-ot befizető személyekkel elő-
fizetői szerződést kössön. Az önkor-
mányzat minden jelentkezőt értesíteni
fog az előfizetői szerződések megkötésé-
vel kapcsolatban. Az RDSL-Internet
szolgáltatás mindezek alapján legkésőbb
2004. március 1-től megindul, remél-
hetőleg minden előfizető megelégedett-
ségere.

. Erdemes és tanulságos végigtekinteni
az Internet-beruházás eddigi történetén.
A képviselő-testulet 2003. június 5-én a
254/2003. (VI. 5.) Kt. határozatában úgy
döntött, hogy a kivitelező szolgáltató
2003. május 22-i ajánlatát a finanszíroz-
hatóság mégállapítása érdekében a
Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg. Ezt
követően 2003. július 3-án a 285/2003.
(VII. 3. ) Kt. határozatában úgy döntött a
képviselő-testület, hogy az RDSL-Inter-
nethez való csatlakozás lehetőségéről
szándéknyilatkozatot jelentet meg a
Pilisborosjenői Hírmondóban azzal a
céllal, hogy felmérést készítsen az
igénylők számáról. 2003. július 24-én a
képviselő-testület a 313/2003. (VII. 24.)
Kt. határozatában döntött arról, hogy a
jelentkezők befizetésének kezelésére
csekkst biztosít és elkülönített számlán
tartja nyilván a befizetéseket. Megindult
ajelentkezések és a befizetések folyama-
ta, így augusztus és szeptember hónap-
ban több mint 70 jelentkező erősítette
meg csatlakozását 12 500,- Ft befizeté-
sével.

A nagy érdeklődésre és csatlakozási
számra tekintettel 2003. szeptember 25-
én a képviselő-testület a 364/2003. (IX.
25. ) Kt. határozatában úgy döntött,
hogy az RDSL-Iaternet beruházást 75
fő csatlakozóval megvalósítja akként,
hogy a csatlakozók által befizetett ösz-
szegeket bevonja a beruházásba és ma-
ximum 2 millió forint mértékű önkor-

mányzati hozzájárulást biztosít a beru-
házás megvalósításához. A döntést töb-
bek között az is megalapozta, hogy a
beruházás megvalósításához szükséges
önkormányzati hozzájárulás a Pénzügyi
Bizottság számítása szerint 1, 6 év alatt
megtérül. Ugyanezen döntés tartalmaz-
za azt is, hogy a további belépéseket az
önkormányzat 2003. december 15-ig fo-
gad és az addig beérkezett újabb igé-
nyek alapján dönt az esetleges bővítés-
ről; amennyiben a bővítés nem történik
meg, abban az esetben az újonnan
befizetők befizetéseit 2004. január 10-ig
visszafizeti. A kivitelezési szerződés
megkötésére 2003. október 15-ig adott
határidőt polgármester úrnak a képvi-
selő-testület.

Végül 2003. október 9-én a 373/2003.
(X. 9.) Kt. határozatában a képviselő-
testület úgy döntött, hogy elfogadja az
Ablaknet Kft-vel kötendő az Intemet
Szolgáltatási szerződést és felhatalmazza
polgármester urat a szerző-dés megköté-
sére. Határidő: azonnal.

A határidő eredményteleaül telt el, s
elkezdődött egy terméketlen vita pol-
gármester úr és a képviselők között a
beruházás megvalósításáról. A véle-
ménykülönbségek ma is fennállnak, de

a képviselő-testület döntését polgár-
mester úr pontosan 90 napos késede-
lemmel hajtotta végre. A késedelem
jelentős és megengedhetetlen. A csatla-
kozók ugyanis 2003. augusztus és szep-
tember hónapban befizették a 12.500,-
Ft mértékű csatlakozási díjaikat és a be-
fizetett pénzükért a szolgáltatás minél
hamarabbi megindítását várták. Egé-
szen 2003. év végéig. Az új év a helyzet
tisztázására késztette őket, s több mint
40 személy aláírásával nyílt levelet in-
téztek polgármester úrhoz az RDSL-
Internet beruházás késlekedését és az
általuk befizetett pénzösszegek vissza-
térítését firtatva. Levelüket 2004. janu-
ár 6-án vetették át a Polgármesteri Hi-
vatalban. Polgármester úr másnap - 90
napos késedelemmel - aláírta az
Internet Szolgáltatási szerződést az
Ablaknet Kft-vel.

Az RDSL-Internet beruházás törté-
nete remélhetőleg innentől már jóra
fordul. A történet eddigi szakaszából
érdemes minden résztvevőnek levonnia
a rá eső megfelelő következtetéseket.
Falunk fejlődéséhez vezető beruházá-
sok a továbbiakban így nem menedzsel-
hetők.

dr. Fiák István

Cl ILÉLET El
PBmk.... Jó hangulatú karácsonyi össze}ővetelt tartott december 21-én
a Czigány Ferenc vezette magyar tíalkőr az erre az alkatomra ünnepi
díszbe öltöztetett Művelődési Házban. Az énektésset egybekötött est
kütön fénypontja az a terített asztat volt, amety mellett a jóféle házi bo-
rok és a maguk sütötte finom sütemények miatt nem lehetett hízás nél-
küi efmenni.

K^zönpt... A Magyar Máttai Szer^etszotgálat Jézusk^a - Kövesiné

Hatász Rroska jóvoltíoól - ktén is több mázsa ruhát, valamint tartós étel-
mtezert hozott. Most eteősorban a ttobgyermekes szü , vatamint a
Nyugdíjas klub tagjai, és a íegrászorultabbak k^otak az ̂ ándékbtí.

Kon<>rt a temptomban.... Hétköznap este volt és nagyon hideg decem-
ber 18-án, amikor tskotánk zenete^ozata karácsonyi koncertet adott,
mégis teljesen megteit a templom. Az ünnepi alkatomra összeáilított
szép műsor csúcspontja a zenekar bemutatkozása volt. Mesétík, hogy a
játékukban elhangzott Smetana: Motöva című szimfónikus költeményt a
koncert után sokan kérték CD-n karácsonyra.

Ktvttógos kivirraíttlg.... Egy tűt is nehéz tott volna teejteni, otyan sokan
voltak a Községvédő Egyesűlet új évet kőszöntő összejövetelén. Az űrő-
mi Öreg Sváb vendégl^ Íegnagyobb pincéjében etőször a Kord együttes
énekelt, majd hajnatig ropták a táncot Jávorcsik Gyula és együttese
nagyszerű játékára.

Botdog, békés, szerencsés új évet kfvánunk!
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(január 6. ) karácsonyi ünnepkör
legősibb eleme. Görög neve epifánia (epi-
faneia), vagyis az Ür megjelenésének, kinyilat-
koztatásának ünnepe. Ezt kapcsolják a napke-
leti bölcsek (háromkirályok, a mágusok) hódo-
latához, Jézus megkeresztelkedéséhez a Jor-
dánban, vagy Jézus első csodájához a kánai me-
nyegzőn, amikor borrá változtatta a vizet.

pli a maga
)n is meg-

Liturgia és szokások
Minthogy epifánia az Ür megkeresztelésének

is ünnepe, ezért ezen a napon a keresztséget is
kiszolgáltaták. "Hagiaszmosz megasz", vagyís
"nagy (víz)szentelés" volt az ünnep neve. Jézus
Jordánban történt megkeresztelkedése emlékére
folyóvizet szenteltek meg, és a keresztet, Krisztus
jelképét a vízre bocsátották. A görög, bolgár és a
szerb papok pompás körmenet élén vonultak a
folyó partjára, s ott a szertartás részeként fából

3attista Tiepolo: A kirátyok imádása (részlet)

vagyjégből faragott keresztet vetettek a vízbe, amit
aztán a hívek egymással versengve halásztak ki.

A víz megkeresztelésének bizánci hatása őse-
inknél is éreztette hatását, hisz a kereszténységgel
legelsőként bizánci formájában ismerkedett meg
népünk. Az ünnep magyar neve tehát erre a víz-
szentelésre, a víz-keresztelésére utal.

A víz (és töinjén) megszenteléséből keletkezett
a házszentelés szokása, amely viszont már a há-
romkirályok tiszteletéhez kapcsolódik. A meg-
szentelt vizet hazavitték és meghintették vele a há-
zat a gonosz szellemek ellen. Házszenteléskor fel-
írták a három királyok nevének kezdőbetűjét (G
+ M + B)ésaz aktuális évszámot az ajtó fölé.

Ez a népszokás természetesen kevéssé kapcso-
lódik a Krisztus által a démonoktól megszabadí-
tott világ valóságához, de'emlékeztet rá, hogy a
pogányságot mindenkinek a saját életében kell
legyőzni.

A víz ősidőktől fogva a termékenységet, az éle-
tet és a megtisztulást jelentette. Ugyanakkor a sod-
ró vízáradat katasztrófákat is okozhat. Eppen ezért
a Biblia világában a nagy vizek a káoszt, a démoni
erők' székhelyét jelentik. Innen ered a víz exorcizá-
lásának (a gonosz szellemek kiűzésének) és megál-
dásának szokása. Az Egyiptomból való kivonulás-
nál a Vörös-tenger vize halált^hoz az üldözőknek
és szabadulást Isten népének. Így a keresztség vize
is elpusztítja a régi bűnös embert és új életet ad a
Szentlélek erejéből. A keresztkutat az egyház mé-
hének tekintik a régiek, ahonnan megszüü az Atyá-
nak új gyermekeit. Már a 4. században kezdenek a
keresztség szentségén kívül szenteltvizet használni,
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kat merítik, és keresztet vetn<
ló be- és kilépéskor.

Szokás, hogy a szenteltvízh
melyet előzetesen szintén i
ugyanis tartósítószer, távolta
az ókorban természetfeletti ;
valaki éjszaka rémlátomások
tet szét a szobában a démonc
csemőt születése után sóval dörzsölték be, hogy
távoltartsák tőle a rontást. Elizeus próféta pedig
sóval tisztította meg a rosszá vált forrást. Ezért
kéri az egyház: "Akárhová is hintik ezt a sóval
vegyített vizet, távozzék onnan a gonoszlélek
minden cselszövése, és Szentlelked jelenléte
őrizzen meg minket mindenkor. A hívek házá-
ban vagy bármely helyen akármit is érint ennek
a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává,
minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen
tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a
rontás szelleme. Távozzék és szűnjék meg min-
den titkos kór, mely a ház lakóinak épségét vagy
nyugalmát veszélyezteti. " Maga Jézus is azt kéri
tanítványaitól, legyenek a föld sója, vagyis min-
den romlást és gonoszságot tartsanak távol a kö-
zösségtől. A középkorban a vízszentelésnek kü-
lönleges formái is kifejlődtek egyes szentek tisz-
teletére, különféle ember és állatbetegségek el-
len. A legújabb korig templomszentelésnél hasz-
nálatos volt a gregorián víz is, melynek összete-
vői víz, só, bor és hamu. A keresztvíz pedig kriz-
ma - és katekumenolajat is tartalmazott.

/.
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Mit Bauernregeln durchs neue Jahr
(Parasztkalendárium)

Im Januar hell und weiB,
Wird der Sommer sicher heiB.

Februar hat seine Mucken,
Baut von Eis oft feste Brucken.

Márzenstaub bringt Gras und Laub,
Márzenschnee tut den Früchten weh.

April naB und kalt,
Wáchst das Korn wie ein Wald.

Maientau macht grüne Au,
Maienfröste unnützte Gáste.

Menschen und Juniwind
Andern sich geschwind.

Wenn die Siebenschláfer Regen kochen,
Regnet es noch sieben Wochen.

Einer Reb und einer GeiB
Ist's im Juli nie zu heiB.

Wenn im August schon die Schwalben ziehn,
Sie vor dem nahen Herbste fliehn.

Viel Eicheln im September,
Viel Schnee im Dezember.

Wenn's im Oktober friert und sehneit,
So bringt der Januar müde Zeit.

Bringt November viel NaB,
Gibt's auf den Wiesen viel Gras.

Hat Martin wieBen Bart,
Wird der Winter streng und Hart.

Ist der Dezember wild mit viel Regen,
Dann hat das náchste Jahr wenig Segen.

Perlinger Györgyi

Benedek Elek

Ujesztendei ének

Adjon Isten, ami nincs, az új esztendőben!
Igy énekelt Arany János, rég elmúlt időben.
Adjon Isten, ami nincsen, én sem kérek másat!
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz semmi magyarázat!

tt

Minden ember maga tudja, mi neki hiányos,
Azért kérte azt, ami nincsen, a jó Arany János.
Ami meg van, bolond kéri, meg a telhetetlen,
Kérjük hát csak ami nincsen, egyezzünk meg ebben.

Kevés a van, sok a nincsen, ma is, miként régen,
De a sok közt, hogy egy nincsen, rettentő nagy szégyen.
Nincs szeretet a szívekben, ez a legfőbb nincsen.
Szeretet a szívekbe! Ezt adjon az Isten!

Kennen Sie den schon?

Die Lehrerin fragt Klein - Anna:
"Wann kommen die Störche zurück?,,
"Wenn die Mami das weite Kleid anzieht.,,

Der Lehrer fragt Michael:
"Wer trágt die Krone?,,
"Mein Vater.,,
"Spinn hier nicht rum!"
"Doch, er war gestern beim Zahnarzt.,,

Sprichwörter-Redensarten
(Közmondások-szólások)

"Aach e Mensch,
Der zehn Sproche beherrsche tut,
Gebraucht sei Mottrsproch,
Wann 'r sich uf de Fingr kloppe tut"

"Sich die Fersen/Hacken nach etwas
wundlaufen,,

Peter will für seinen Freund zum Geburtstag eine bes-
timmte Videokasette kaufen. Er láuft von einem

Gescháft ins andere. Leider immer erfolgslos. Ganz zer-
schlagen kommt er zu Hause an. , Jch habe mir die Hacke
wundgelaufen und doch nichts bekommen", beklagt er
sich.

A Német Kisebbségi Onkormányzat elnöke,
valamint a képviselők, sikerekben gazdag,
boldog új esztendot kívánnak községünk min-
den lakójának.

(A német nemzetiségi rovatot
Kozáry Vilmos szerkeszti)

ŐkelnéttM (taszforilylénál) méterára, rwidáru, lakástextil, dívatára, villafflosság, tpareilík, barkácsára! Ftígpayvarras, alakítás.
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BELTERÜLETBE VONÁS

A Művelődési Ház nagytermében
2003. december 18-án megtartott
közgyulésen elhangzottakból kiemel-
tük a legfontosabbakat, amelyet most
közzéteszünk.

A terület meglévő és az osztásra
jellemző sarokszámai a következők:

Meglévő osztott
terület: 181 937 m2.

Osszes útra leadott
10%-os terület: 18 193, 7 m2.

Osszes önkormány-
zatnak leadott
10% terület: 16 374, 3 m2.

Közművesítésre
leadott 20% terület: 19 447,3 m2.

A Pénzügyi Bizottság a 2003. 09.
23-ai ülésén kiválasztotta az önkor-

mányzatnak átadandó ajándékterü-
leteket, amely összterület nagysága:
16 476, 3 m2, 19 db telek. A közgyűlés
az ajándékozást elfogadta.

A telekrendezés az alábbi üteme-
zés szermt történik:

Telekegyesítés vázrajzzal, külterü-
leti helyrajzi számmal, terület kimu-
tatással. Itt szükséges az önkormány-
zat részpről a belterületbe vonás és
egy a termőterületből történő "Kivo-
nási kérelem". Ennek alapján lehet a
termőterületből történő kivonást fí-
zetm.

A "Kivonási kérelem" alapján és a
Földhivatal jóváhagyása után lehet
elkészíteni a telekegyesítés vázrajzot,
belterületi helyrajzi számmal ellátva,
terület kimutatással.

Végül következik a belterületbe
vont terület újraosztása telekosztási
vázrajzzal, terület-kimutatással, majd
annak kimérése.

Jelenleg a telekegyesítés a földmé-
rő tájékoztatása szerint elkészült.

Költségbecslés ismertetése:

A beruházás költ-
sége összesen: 477 428 000,0 Ft,-
20% a csatlakozások
kiépítésére: 95 485 600,0 Ft,-
Mindösszesen: 527 913 600, 0 Ft,-
ÁFA 25%: 143 228 400,0 Ft,-
A beruházás

bruttó költsége: 716 142 000, 0 Ft,-

A KIPSZER-rel történt tárgyalá-
sok során a költségbecslés ellen nem
emelt kifogást, és szándéknyilatkoza-
tot adott a kivitelezés elvégzésére.
Hajlandó a versenyeztetésen történő
megmérettetésre.

A közművesítés költsége a bruttó
telkekre, azaz az eredeti teleknagy-
ságra vetítve: 3 936,2 Ft/m2.

A PENTA ket éve adott ajánlata:
400,- mFt- + AFA, azaz 500,- mFt-
+ a háttérfejlesztések 150, - mFt-tal,
tehát összesen 650, - mFt-ra adódtak,
a 150, - mFt-ra történő AFA számítás
nélkül.

Közmu társulat, gazdasági társulás
megalakítása a közmuvesítésre

Az 1955. évi LVII. Törvény 36. §
(2). bekezdése szerint: A társulat
megalakításához az alakuló közgyű-
lésen a tagok érdekeltségi egység sze-
rint számított legalább kétharmados
többségének döntése szükséges.

Az 1955. évi LVII. Törvény 36. §
(3) bekezdése szerint: A társulat
megalakulását szervező bizottság ké-
szíti elő. Keressük a megoldást olyan
gazdasági társulásra is, amely nem-
csak a víziközművek, hanem az ösz-
szes közműellátás feladatát el tudja
végezni.

A szervező bizottság előkészíti a
soron következő közgyűlésre: a tár-
sulat, társulás alapszabályát és mel-
lékleteit, javaslatot tesz a tisztségvi-
selőkre. Az alapszabály elfogadása
és az intéző bizottság elfogadása
után 30 napon belül az intéző bizott-
ság cégbejegyzés és közzététel végett
a társulatot bejelenti a cégbíróság-
nál, bejelenti az adóhatóságnál, a
társadalombiztosításnál, az önkor-
mányzatnál, megnyitja a bankszám-
lát.

A telekrendezés Intéző Bizottsága
és a Pénzügyi Bizottság lemond, az
előkészítő és jelölőbizottság ügyvivő-
ként működik a kapott meghatalma-
zások változatlanul hagyásával, a tár-
sulat intéző bizottságának megválasz-
tásáig, előkészíti a telekrendezést in-
téző bizottság elszámolását.

Az előkészítő, szervező bizottság
tagjai: az Intéző Bizottság és Pénz-
ügyi Bizottság tagjai.

Az előkészítő bizottság ügyvivő-
ként a soron következő közgyűlésig
felelőséggel képviseli a telektulajdo-
nosok érdekeit és intézi a folyamat-
ban lévő ügyeket.

A belterületbe vonás feltételei

Az MO vezetésével kapcsolatos te-
lepülésszerkezeti terv módosítása. A
szabályozási tervünk másodkörre el-
küldött véleményezése, majd 30 nap
után az önkormányzatnál tartott vé-
leményegyeztetés után a Közigazga-
tási Hivatal, és a területi főépítész ki-
fogásolta, hogy az országos terület-
rendezési terv és melléklete szerinti
Pilisborosjenőt érintő MO gyorsfor-
galmi utat terveinkben szerepeltetni
kell.

A képviselő-testület megbízta
Ongjert Richárd urat a módosítás-
sal, és az MO Pilisborosjenőt érintő
szakasz alagútban történő vezetés
jelölésével, ajogi bizottságjavaslatot
tett a képviselő-testületnek a telepü-
lésszerkezeti terv módosítására (terv
bemutatása). Ezzel a kifogásolást
emelő szakhatóságok kívánságainak
eleget teszünk és újabb 30 napra ki-
függesztjük a módosítást, amely után
teljes valószínűséggel minden aka-
dály a szerződéskötésen kívül elhá-
rul a belterületbe vonás elöl. Ez vár-
hatóan 2004. január 18-20-a közé
esik.

Ha a hatósági vélemények ellené-
re a képviselő-testület rendelettel
most belterületbe vonja a Lazarétet,
akkor ezt az ügyet lezárta, a további
egyeztetések feleslegessé válnak. Ha
ezt az Alkotmánybíróság - országos
ügyekben pedig gyorsan döntenek -
jogsértőnek tartja, akkor visszavon-
hatja a rendeletet. Ebben az esetben
újra kell kezdeni az egész eljárást,
ami további 60-90 nap.

A másik feltétel a szerzodésterve-
zet elfogadása (a szerződés megköté-
se az önkormányzattal).

A szerződés tervezet egyeztetése
végső formába öntése elérkezett az
utolsó stádiumba. A szerződés-terve-
zetet az ügyvédünk által történő vég-
legesítés után minden érdekeltnek
megküldünk, hogy elfogadás esetén
felhatalmazza az ügyvédet az aláírás-
ra. Dr. Czugler Péter ügyvéd úr tájé-
koztatása szerint teljes körű megha-
talmazásra van szükség.
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Ha nem fogadják el a szerződés
tervezetet, lehetőség van arra is, hogy
az önkormányzat belterületbe vonja
és a saját hatáskörében végeztesse el
a közművesítést, jelzálog garancia be-
jegyzésével. Ez azonban túl költséges
megoldás lenne, és sokakban ellen-
szenvet váltana ki.

A szerződés-tervezetben szereplő
dologi biztosíték adására három lehe-
töség van:

- a jelzálog bejegyzés,
- banki garancia,
- kivitelezői garancia a közművesí-

tés elvégzésére.

A dologi biztosíték adása, a jelzá-
log bejegyzés a telkekre a kivitelezési
költség arányában történik, aki le-
adott a telkéből a közművesítésre azt
figyelembe vesszük.

Az önkormányzat részére első
ranghelyi jelzálog bejegyzés - úgy el-
különített számlára történő (pl. : tár-
sulati számla) a kivitelezés bekerülé-
sével arányos készpénzbefízetés, ban-
ki garancia, kivitelezői garancia ese-
tén - törlésre kerül (nem kerül másod
ranghelyre). A kivitelezés bekerülé-
sével arányos készpénzbefizetés, ban-
ki garancia, kivitelezői garancia meg-
léte esetén nem kerül az önkormány-
zat részére első ranghelyi jelzálog be-
jegyzés. A közösségnek az önkor-
mányzattal egyetértésben a kivitele-
zői garancia a legalkalmasabb, ezért
ennek a célnak az elérésén közös erö-
vel fáradozunk.

A közgyűlés, ahol a 129 érdekelt-
ből 75 jelen volt, felolvasás után elfo-
gadta a szerződés-tervezetet (elfo-
gad: 68, elutasít: 3, tartózkodik: 4).

A telekrendezés, a belterületbe vo-
nás és a közművesítés mindenki érde-
ke és felelőssége. Az Intéző Bizottság
vállalta a közösség megbízása alap-
ján, hogy eljár, szervezi az ezzel kap-
csolatos teendőket. Az IB a mai napig
a saját idejében, saját rezsiköltségén
teritésmentesen végezte ezt a mun-
kát. Jelenleg csak a jelentősebb má-
solási és nyomtatási költségek lettek
kifízetve.

Papp Gergely

Kedves Olvasóink!

Ahogy a múltkori lapszámunkban is megírtuk: a továbbiakban
a Pilisborosjenői Hírmondó nem kíván - pro és kontra - teret
adni az önkormányzat belső ügyeivet foglalkozó írásoknak.
Véleményűnk szerint ezeket a vitákat, sok ésetben személyes-
kedő csatákat, az üléseken kell megvívni. Természeteserí to-
vábbra is hírt adunk az elfogadott határozatokról, rendeletek-
rol, ez kötelességünk, de csak tényszerűen. Az újság, mint ed-
dig is, a falu legégetőbb gondjairól, a mindennapok legsürge-
több teendőiről kíván beszámolni. A jövőben remélhetőleg a
szaporodó sikerekrőt is. Ehhez kérjük segítségüket. A szer-
kesztőség fenntartja a jogot, hogy az írásokat szerkesztett, rö-
vidített formában közölje.

^A szerk.)

Tiszteit Szerkesztóség Kam'er tanácsadás
Orömmel vettük tudomásul, hogy

decemberi Hírmondóban ismét meg-
találhatóak telefonszámaink. Sajnós
amit önök nem tudhattak, gazdasági
megfontolásból szolgáltatót és így te-
lefonszámot is váltottunk. Kérem a
tisztelt szerkesztőséget az új telefon-
számok következő számban való köz-
zétételére, mert a régi számaink 2003.
december 31. -től már nem elérhetőek.

Uj telefonszámok:

06-70-3871-719, 06-70-3871-720
Köszönettel:

Pilisborosjenő Polgárőrség
Papp Róbert

gazd.vez.

Kozáry Vilmos, német kisebbségi
önkormányzati képviselő, a Dr. Pendl
& Dr. Piswanger International veze-
tői tanácsadó Kft. ügyvezetője, min-
den hónap második keddjén
18.00-20. 00-ig ingyenes karrier ta-
nácsadást tart elsősorban diplomás
pályakezdők és diplomás munkanél-
küliek részére. (Következő alkalom-
mal február 10-én). Helyszín a Pol-
gármesteri Hivatal épületének föld-
szinti bal szárnyában található német
kisebbségi önkormányzati iroda. Elő-
zetes bejelentkezést kérünk a 337-
108 telefonszámon.

ügyeietí eosztás^

Január

Nappali ügyelet:
Uröm: 06 26 350-224, 351-286

Orvosi reitdelS

Pilisborofijeng: 336.308, 336-187
Orvosi rendelő

20. Dr. Péchy Tamás
21. Dr. Kormos József
22. Dr. Fehér Eszter
23. Dr. Kovács Levente
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Kovács Levente
26. Dr. Kovács Levente
27. Dr. Péchy Tamás
28. Dr. Kormos József
29. Dr. Fehér Eszter
30. Dr. Konnos József
31. Dr. Kormos József

Febraár 1. Dr. Konnos József
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Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselö-testületének
1/2004. (1. 20.) Kt. rendelete

a Pilisborosjenő Község Onkormányzata és szervei
Szervezeti és Müködési Szabályzatáról (SzMSz)
szóló 25/2002. (XII. 31.), 1/2003. (II. 03.), 6/2003.

(IV. 15.), 18/2003. (X. 15.) rendeletekkel módosított
18/2002. (XII. 16.)

rendelet módosításáról

l.§
Az SzMSz 15. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(6) A külön törvény szerinti közérdekü adat és közér-
dekből nyilvános adat megismerésének lehetöségét zárt
ülés tartása esetén is biztosítani kell.

2.§
Az SzMSz 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(2) Az elóterjesztést írásban a Képviselő-testület ülését
megelözö 6. nap 10.00 óráig lehet a polgármesternek és ez-
zel egyidejüleg a jegyzönek benyújtani.

3.§
Az SzMSz 24. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(5) A határozatok végrehajtásáért a jegyzökönyvi kivo-
natokban szereplö személyek a felelösek.

4.§
Az SzMSz 51. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(2) A határozatokat a jegyző a képviselö-testületi ülés
jegyzökönyvéből készült jegyzökönyv-kivonatí formában
az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni minden
képviselőnek és az érintetteknek.

^.§
Az SzMSz 58. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

58. § (1) A Képviselő-testület évente legalább két elóre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyből az egyiket a Bé-
csi úti településrészen tartja. A közmeghallgatás idöpontját
legalább 15 nappal korábban a helyben szokásos módon-Pol-
gármesteri Hivatal hirdetötábláján való kifüggesztéssel, az
Onkormányzat hivatalos lapjában való közzététellel, plaká-
tok kihelyezésével - ki kell hirdetni, közzé kell tenni. A köz-
meghallgatás kihirdetéséröl a jegyzö gondoskodik.

6.

Az SzMSz 71. § (2) bekezdés d) pontja az alábbi szöveggel
egészül ki:

d) Ellenorzi:
- a képviselő-testületi döntések végrehajtását aképpen is,

hogy ajegyzö munkaértekezlet keretében havi rendszerességgel
tájékoztatást ad az állandó bizottságok elnökeinek és az alpol-
gármestiernek a Képviselö-testűleti döntésekvégrehajtásáról;

7.§
Az SzMSz 74. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szö-
veg lép:

c) bizottsági ülés jegyzökönyvét a Polgármesteri Hivatal
-jegyzője által ezzel a feladattal megbízott-köztisztviselö-
je készíti el, amelyet az elnök és egy hitelesítö ír alá;

8.§
Az SzMSz 80. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(3) Ajegyzőkönyv elkészítéséröl a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést levezetö elnök és a
jegyzökönyv-hitelesítő írják alá.

9.§
Az SzMSz 87. § (2) bekezdése a következö h) ponttal egészül ki:

h) Gondoskodik az önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról.

10. §
Az SzMSz 88. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

88. § (1) A Képviselő-testület a jegyzö javaslatara - a
jegyzóre vonatkozó képesítési szabályok szerint - aljegyzőt
nevezhet ki határozatlan idóre a jegyző helyettesitésere, a
jegyzö által meghatározott feladatok ellátására.

11.§
Az SzMSz 89. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(3) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódasát
az SzMSz 6. számú melléklete tartalmazza. A Polgármeste-
ri Hivatal egységeinek általános és részletes feladatait a
Polgármesteri Hivatal Ügyrendje tartalmazza, amclyet a
Képviselö-testület fogad el és az SZMSZ 4. számú függelé-
két képezi.

12. §
Az SzMSz 97 § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(3) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza':
1. Pilisborosjenö Község közigazgatási területének ada-

tai, közigazgatási határának leírása és térképe.
2. A Képviselö-testület állandó bizottságai feladatainak

és hatásköreinek leírása.
3. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási és munka-

rendje.
4. Az Onkormányzattal együttmüködési megállapodást

kötött helyi társadalmi szervezetek, egyházak.
5. Az Onkormányzat intézményeinek felsorolása.
6. A Polgármesteri Hivatal tagozódása.
7. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselók

jegyzéke.

13. §
Az SzMSz 97. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg

lép:
(4) E rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza:
1. A Képviselö-testület tagjainak névsora, lakcíme.
2/a. A képviselői eskü szövege.
2/b. A polgármesteri eskü szövege.
3. AKépviselő-testület állandó bizottságai tagjainaknév-

sora.

4. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje.
5. A polgármesteri, alpolgármesteri és képviselöi va-

gyonnyilatkozat tétellel, betekintéssel és ellenörzéssel kap-
csolatos eljárási szabályok.

14. §
E rendelet, kihírdetése napján lép hatályba, egyidejüleg a

6/2003. (IV. 15.) Kt. rendelet 2. számú melléklete hatályát ve-
zeti.

Küller János sk. Borisz Edit sk.
polgármester jegyzö

2. számú melléklet

A Képviselö-testület állandó bizottságai feladatainak és
hatásköreinek leírása

1. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

EGESZSEGÜGYI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS FEL-
ADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

- az egészségügyi alapellátás körében véleményezi a Képvi-
selö-testület számára a háziorvosi, a házi gyermekorvosi el-
látás biztosításával kapcsolatos feladatokat;

- elösegíti és véleményezi a fogorvosi alapellátás biztosí-
tásához szükséges feltételek megteremtését;

- a védönöi ellátással kapcsolatban javaslatokat fogalmaz
meg a Képviselö-testület számára;
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- az általános iskola egészségügyi ellátásának megszervezé-
sében segítséget nyújt a Képviselö-testület számára a házi-
orvossal kötendő szerzödéshez;

- elősegíti és véleményezi a köz- és település-tisztasági ellátását;
- elösegíti és véleményezi a közegészségügyi jogszabályok

végrehajtását;
- fígyelemmel kíséri a község egészségügyi állapotának ala-

kulását és ennek esetleges romlása esetén kezdeményezi a
Képviselö-testületnél, illetve a hatáskörrel rendelkezö szer-
veknél a szükséges intézkedések meghozatalát;

(1997. évi CLFV. tv. 153. § (1) bek.)

- a Müszaki, Bemházási, Településfejlesztési és Kömyezetvé-
delmi Bizottsággal együttműködvejavaslatot tesz az Önkor-
mányzattal szerzödött egészségügyi intézményben ajogsza-
bályok által elöírt feltételek biztosítására;

- az egészségügyi intézmény müködöképességét és fejleszté-
sét célzójavaslatokat fogalmaz meg;

(1997. évi CLIV. tv. 155. § (2) bek.)

- ajegyzö elöterjesztése alapjánjavaslatokat fogahnaz meg a köz-
ség egészségügyi helyzetétjavító intézkedések megtételéhez.

2. SZOCIALIS BIZOTTSAG

SZOCIÁLIS ELLATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FEL-
ADAT ES HATASKOROK

a szociális ellátás feltételeinek biztosításához javaslatokat
fogalmaz meg a Képviselö-testület számára, szükség szerint
kezdeményezi a helyi rendelet módosítását;

(1993. éviIII. tv. 2. §)

- az arra rászoruló vonatkozásában - tekintet nélkül hatáskö-
rére és illetékességére -javaslatot tesz Polgármesteri Hiva-
tal igazgatási elöadója felé az átmeneti segély, étkezés nyúj-
tására, illetve szállás elhelyezés biztosára, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti;

(1993. eviIII. tv. 7. §(l)bek.)

- rendeletben meghatározott átmeneti segély kiutalására ja-
vaslatot tesz a létfenntartást veszélyeztetö rendkivüli élet-
helyzetbe került, valamint idöszakosan, vágy tartósan lét-
fenntartási gondokkal küzdö személyek részére; átmeneti
segélytjavasol alkalmanként és havi rendszerességgel; helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott más ellátási for-
mák nyújtásátjavasolja a rászomltaknak;

(1993. évi III. tv. 45. § (1)-(2) bek.)
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló tör-

vényben meghatározott feltételek alapjánjavaslatot tesz he-
lyi önkormányzati rendelet megfogalmazására, illetve annak
módosítására;

- javaslatot tesz - amennyiben tudomást szerez róla - a megha-
tározott feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével
nyújtott szociális ellátás megszüntetésére az ellátástjogosulat-
lanul és rosszhiszemüen igénybe vevö esetén a pénzbeli szociá-
lis ellátás visszafizetésére, a tennészetben nyújtott szociális el-
látás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatás-
nak megfelelö pénz egyenérték megfizetésére, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi
téritési díj teljes összegének megfízetésére;

(1993. eviIII. tv. 17. §(l)bek.)

- a Képviselő-testületnek a Római Katolikus Egyházközség-
gel és az Egészségügyi Bizottsággal közösenjavaslatot tesz
a Missziós Ház (Oregek Napközi Otthona) vezetöjének pá-
lyázat útján történö kijelölésére;

- szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás kereté-

ben-ajogosult számára idöskorúakjáradékát, munkanélkü-
liek jövedelempótló támogatását, rendszeres szociális se-
gélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti se-
gélyt állapít meg a törvényben, valamint az önkormányzati
rendeletben meghatározott feltételek szerint;

(1993. eviIII. tv. 25. § (3) bek.)
- az önkormányzati rendeletben meghatározott módon és fe)-

tételek szerint az 1993. évi III. törvényben megállapított
pénzbeli ellátások kiegészítésére, valamint más pénzbeli tá-
mogatások megállapítására is javaslatot tesz a szociálisan
rászomltak részére;

(1993. éviffl. tv. 26. §)

az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit felül-
vizsgálja, s az idöskorúak járadékának folyósításának meg-
szüntetésérejavaslatot tesz, ha arra már nemjogosult az ille-
tö, továbbá részt vesz az időskorúakjáradékának megállapí-
tásában ajogszabályi feltételek fennállása esetén;

(1993. éviIII. tv. 32. §)
- javaslatot tesz a jövedelempótló támogatásban és a rend-

szeres szociális segélyben részesülökre ajogszabályi hánér
ismeretében;

- a munkanélküli jövedelempótló támogatásának folyósításá-
nak szüneteltetésérejavaslatottesz az 1993. évi III. törvény-
ben meghatározott esetekben;

- a segély folyósításának megszüntetésére javaslatot tesz, ha
az idézettjogszabály arra már lehetöséget nem ad;
javaslatot tesz a további folyósításra, ha a szüneteltetés oka
megszünik, és a támogatásra való jogosultság feltételei
fennállnak;

- javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére, illetve szüne-
teltetésére az ok feltüntetésével;

- évente felülvizsgálja a megállapított támogatás feltételinek
fennállását.

(1993. évi III. tv. 33., 34., 35. §-ok)
- rendszeres szociális segélyt megállapítását javasolj annak a

személynek, aki az 1993. évi III. tv. 37/A. § (1) bekezdése
alapján kéreknezi;

- ha vitatja a rendszeres szociális segély megállapítása iránti
kérelemhez mellékelt vagyonnyilatkozatot, akkor a
32/1993. (II. 17. ) Korm. rendelet 8/A. § alapján javaslatot
tesz a szükséges intézkedés megtételére;

- a rendszeres szociális segély folyósítását évente egyszer
vizsgálja felül, (1993. évi III. tv. 37/A, B, C, E, §-ok)

- a személyes gondoskodás biztosítására az 1993. évi III. tör-
vényben, valamint a külön jogszabályban megfogalmazot-
tak szerint javaslatokat fogalmaz meg a Képviselö-testület
számára;

(1993. évi III. tv. 56. es 58. §-ok)
- javaslatot tesz a szociálisan rászomlók étkeztetésére, valamint

a házi segítségnyújtásra, közreműködik az Önkormányzat csa-
ládsegítö szolgáltatással összefiiggö feladataiban a Pölgármes-
teri Hivatal mimkatársainak bevonásával, valamint az ÖNO és
az Altalános Iskola vezetöinek közremüködésével;

(1993. eviffl. tv. 62-65. g-ok)

- javaslatokat fogalmaz meg a Képviselö-testületnek az idö-
sek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatások és az
egyéb, szakosított ellátások köréröl;

(1993. éviIII. tv. 87. §)

- javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látás igénybevételére, kidolgozza és elfogadásra a Képvise-
lö-testület elé terjeszti az intézmény házirendjét;

(1993. évi III. tv. 94. és 97. §-ok)
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- javaslatot tesz a Képviselő-testületnek helyi önkormányzati
rendelet készítésére, adósságkezelés megvalósításához.

(96./1998. (V. 13. ) Korm. rend. 2., 3., 4. §-ok)
- javaslatot tesz az közgyógyellátási igazolvánnyal visszaélők

vonatkozásában; a pénzügyi csoport közremüködésével el-
lenörzi a térítések befízetését;

(1993. évi III. tv. 50. § (2) bek., 53. § (l)bek., 28/1993. (II. 17.)
Korm. rend. 8. §)

- szükség eseténjavaslatot tesz a közgyógyellátási igazolványjo-
gosultjainak körérc, helyi önkormányzati rendelet alapján; (1993.
évi ffl. tv. 51. §, 28/1993. (H. 17.) Korm. rend. 1-2. §-ok)

- javaslatot tesz a Képviselö-testületnek a személyes gondos-
kodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, hogy
a Képviselö-testület helyi önkormányzati rendeletben álla-
pítsa meg a térítési díjak mértékét és az új személyi térítési
díjak időpontját;

(1993. évi III. tv. 115. §, 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. 3-5. §)

3. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

CNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSSAL, KÖLTSÉG-
VETESSEL, VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADAT
ES HATASKOROK

- segíti a Képviselő-testület munkáját az önkormányzati tulaj-
don kezelésével, az Onkormányzat bevételeinek gazdálko-
dásával, az önként vállalt és kötelezö önkormányzati felada-
tok ellátásával kapcsolatban;

(1990. eviLXV. tv. 1. §)

- közremüködik a saját tulajdonnal történö rendelkezés, vala-
mint a költségvetési bevételek és kiadások önálló gazdálko-
dásával felmerülö kérdésekben;

(1990. eviLXV. tv. 77. §)

- javaslatot fogalmaz meg a Képviselö-testület számára a va-
gyontárgyak vagy vagyonrészek elidegenítésével, megter-
helésével, vállalkozásba való bevitelével, illetve más célú
hasznosításával kapcsolatban;

(1990. eviLXV. tv. 80. §)

- javaslatot tesz az Onkormányzat gazdasági programjára;
(1990. eviLXV. tv. 91. §(l)bek., 1991. eviXX. tv. 138. §(l)bek.)
- javaslatot tesz és megvitatja az önkormányzati vagyonnal

történö gazdálkodás szabályairól szóló tervezetet;
(1991. éviXX. tv. l38. §(l)bek.)
- javaslatot tesz a Képviselö-testület számára azon értékhatár-

ra vonatkozóan, ami fölött vagyonát értékesíteni, használa-
tát, illetve a hasznosítás jogát átengedni lehet;

(1992. évi XXXVIII. törvény 108. §)
- javaslatot fogalmaz meg arra a módra és esetekre, amikor az

önkormányzatí vagyont ingyenesen átruházni, illetve köve-
telésekröl lemondani lehet; javaslatot tesz a költségvetési
rendeletben meghatározott értékhatárra, mely felett a tulaj-
donosi jogokat gyakorló szerv jóváhagyásra van szükség;

(1992. évi XXXVIII. tv. 108. és 109. §-ok)
- javaslatot fogalmaz meg a címzett, illetve céltámogatások

igénylésének szükségességéröl;javaslatot fogalmaz meg az
általános és céltartalékok felhasználásáról;

(1990. évi LXV. tv. 85. §, 1991. évi XX. tv. 138. §, 1992. évi
XXXVIII. tv. 73. és 74. §-ok)
- javaslatot tesz a Képviselö-testület számára az általa meghatáro-

zott értékhatár feletti hitel felvételéről, kötvény kibocsátásról;
(1990. évi LXV. tv. 88. §, 1991. évi XX. tv. 138. §, 1996. évi
CXI. tv. 4. számú melléklet)

- javaslatot tehet a Képviselő-testület számára alapítvány lét-
rehozására, közérdekü kötelezettségvállalásra;

(1990. évi LXV. tv. 88. §, 1959. éviIV. tv. 74/G. §)
- javaslatot tesz az Onkormányzat intézményeinek támogatá-

sára, javaslatot tehet más által fenntartott intézmények mü-
ködéséhez támogatás nyújtására;

(1990. éviLXV. tv. 89. §)
- ellenőrzi az Onkonnányzat gazdálkodását és ennek biztosí-

tásához szükséges intézkedés megtételétjavasolhatja;javas-
latot a vesztéséjes gazdálkodás következményeinek csök-
kentésére, a fízetőképesség helyreállítása érdekében köteles
javaslatot tennie a Képviselö-testület számára a feladatok fí-
nanszírozásának felfüggesztésére;

(1990. eviLXV. tv. 90. §)
(1992. eviXXXVIIII. tv. 62. §)

- költségvetés elkészítése elött koncepcióra tesz javaslatot és
a bizottsági véleményeket megtárgyalja, határozati javasla-
tot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól;

(217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend.)
- javaslatot fogalmaz meg az Önkonnányzat költségvetéséröl

szóló rendelet-tervezet elkészítéséhez;
(1990. évi LXV. tv. 91. §, 1991. évi XX. tv. 138. §, 217/1998.
(XII. 30.) Konn. rend.)

- együttműködik a Pilisborosjenö Német Kisebbségi Önkor-
mányzattal, megvitatja a helyi kisebbségi önkormányzat
pénzügyi igényeit, szükség esetén helyi önkormányzati ren-
deletmódositást terjeszt a Képviselő-testület elé;
együttmüködési megállapodás megkötését szorgalmazza
a Pilisborosjenő Német Kisebbségi Önkormányzattal, ha-
tározati javaslatot fogalmaz meg a Képviselö-testület ré-
szére;

(1992. évi XXXVII. tv. 68. §)

- az Onkormányzat és intézményei munkáját ellenörizve és fí-
gyelemmel kísérve végrehajtja a költségvetési rendeletben
megfogalmazott irányelveket;

(1992. évi XXXVII. törvény)

- ajóváhagyott elöirányzatok átcsoportositásárajavaslatot fo-
galmazhat meg;

(1992. évi XXXVIII. tv. 74. §)

- a zárszámadásról szóló rendelettervezetet megvitatja és ja-
vaslatát a Képviselő-testület elé terjesztí;

(1992. évi XXXVIII. tv. 82. §)

- a könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentést
megvítatja, és intézkedik, ha szükséges a könyvvizsgálóije-
lentésben foglaltak alapján;

(1990. éviLXV. tv. 92./A. §)

- javaslatot tesz az államháztartási mérlegrendszerre és a költ-
ségvetési szervek számvitelére vonatkozó előírások fígye-
lembevételével a pénzügyi és számviteli rend megalkotasá-
ra;

(1992. eviXXXIII. tv. 83. §)

- javaslatot tesz a Képviselő-testület számára a lakossági és
közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket
nem költségvetési szervek végeznek; javaslatot tesz a szám-
lavezető pénzintézetre, és egyéb banki szolgáltatások igény-
bevételéröl;

(1990. évi LXV. törvény 88. §)

- kapcsolatot tart az Önkormányzat többi bizottságával,
szükség szerint a bizottsági elnökök részvételével együttes
ülést tart;
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- a Képviselö-testület elé terjeszti a bizottságok által megtár-
gyalt, és általa is véleményezett rendelet-tervezeteket;

(1992. eviXXXVIH. tv. 71. §)
- ellenörzi a helyi Onkormányzat költségvetésének végrehaj-

tását, elökészíti a helyi Onkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetéröl, valamint a III. negyedéves helyzetéröl
szóló beszámolót, tájékoztatja a Képviselő-testületet az Ön-
kormányzat pénzügyi helyzetéröl;

(1991. évi XX. tv. 139. §, 1992. év XXXVIII. tv. 79. §)

- javaslatot tesz a költségvetési elöirányzatok átcsoportosítása
kérdésében; javaslatot tesz az önkormányzati költségvetés-
ben elkülönítetten szereplő tartalék elöirányzatok felhaszná-
lásáról;

(1992. évi XXXVIII. tv. 73. és 74. §-ok)
- 200. 000, - Ft összeghatárig dönthet a bizottság elé kerülő el-

öterjesztések pénzügyi kiegyenlítéséröl azzal, hogy a bizott-
ság elnöke köteles a következö testületi ülésen a döntésröl
beszámolni;

- javaslatot fogalmaz meg költségvetési térítés igénylésé-
hez, ha a közhasznú munkavégzés keretében olyan mun-
kanélkuli, hajléktalan munkanélküli személyt foglalkoz-
tat az Onkormányzat, akinek korábbanjövedelempótló tá-
mogatást állapított meg; ellenőrzi, hogy a pénzügyi
csoport a közhasznú munkavégzés keretében foglalkozta-
tott munkanélküli személy után a költségvetési térítést
visszaigényelte-e;

(30/1993. (II. 17.) Korm. rend. 7. §)
- a lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételeire,

valamint a településen elismert minimális lakásnagyság és
minöség vonatkozásában javaslatot fogalmaz meg, a helyi
önkormányzati rendelet tervezetét véleményezi, annak
szükséges módosításárajavaslatot fogalmaz meg, ellenőrzi a
szerzödéskötések végrehajtását.

(1993. éviIII. tv. 38. §(2)bek.)
- ellenörzi a pénzügyi csoport segély kifízetéseinek módját,

nyilvántartások meglétét, valamint a jogszabály által előírt
egyéb adatszolgáltatási kötelezettség meglétét;

- közremüködik az átmeneti gazdálkodásrót szóló rendelet-
tervezet elökészítésében.

AZ ONKORMANYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ
KOLTSEGVETESI SZERVEKKEL KAPCSOLATOS
FELADAT ES HATASKÖRÖK

- meghatározott idöszakonként áttekinti az Önkormányzat ál-
tal alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőr-
zésének tapasztalatait, javaslatot tesz a Képviselö-testület
felé az elvégzendö feladatota-a vonatkozóan;

(1991. eviXX. tv. 138. §)

segíti a Képviselö-testület munkáját a helyi önkormányzati
költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításával, átszer-
vezésével és megszüntetésével kapcsolatban;

(1992. eviXXXVIII. tv. 88. §)
- javaslatot fogalmaz meg a Képviselő-testület számára a fel-

ügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevé-
kenységével kapcsolatosan; szempontokat határozhat meg
javaslatában;

(217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend.)
a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv besorolá-
sával kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg;

(217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend.)
- ajegyző közreműködésével a költségvetési szervek részére

meghatározza az évközi és az éves beszámolók határidejét;
elöírja a költségvetési beszámoló szöveges indokolásának
tartalmi és formai követelményeit; a Polgármesteri Hivatal
közremüködésével megküldi a számszaki és szöveges be-
számoló mellékletét képezö adatszolgáltatások nyomtatvá-
nyait;

- a költségvetési szervek beszámolóját felülvizsgálja ésjavas-
latot fogalmaz meg a Képviselö-testület számára;

(217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend.)
- ajegyzövel közremüködve segíti az önkormányzati költség-

vetési szervek pénzügyigazdasági ellenörzését;
(1990. eviLXV. tv.)

- a jegyzövel közremüködve gondoskodik a költségvetési
szervek pénzellátásáról.

(1991. évi XX. törvény 140. §)

AZ ONKORMANYZAT TULAJDONÁBAN LÉVÖ
VAGYONTARGYAKKAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS
HATASK.ÖRÖK

- a lakások és helységek elosztása és elidegenítése, illetve
bérlete és bére tárgykörében a helyi sajátosságok érvényesí-
tése érdekében rendelet-tervezetet fogad el és terjeszt a Kép-
viselő-testület elé.

EGYEB INGATLANNAL, VAGYONNAL KAPCSOLATOS
FELADAT ES HATÁSKÖR

- segíti a Képviselö-testület munkaját az ingatlan-nyilvántar-
tás elkészítésében, illetve ennek megvalósításához pénzügyi
segitséget nyújt a Polgármesteri Hivatal számára a költség-
vetésben;

- a fogalomképtelen és a korlátozottan fogalomképesnek
nyilvánított törzsvagyon meghatározásárajavaslatot tesz;
ezek feltételeit rendelet-tervezetben javasolja meghatá-
rozni;

(1990. eviLXV. tv. 79. §)

ADOZTATASSAL KAPCSOLATOS FELADAT
ES HATÁSKÖRÖK

- megvizsgálja a helyi adórendelet szükségességét, adónemek
bevezetésének szükségességét, a Polgármesteri Hivatal
munkatársaival egyeztetve javaslatot tesz a helyi adórende-
let módosítására;

- érvényesiti ajegyzövel együttmüködve, a helyi és központi
adójogszabályok területén ajog érvényesítését;

(1991. eviXX. tv. 140. §)

- javaslatot tehet a Képviselö-testület számára, hogy a Képvi-
selö-testület helyi önkonnányzati rendeletével, illetékességi
területén helyi adókat vezessen be;

(1990. évi C. tv. ; 1990. évi XCI. tv.)
- évenként tájékoztatót fogad el a beszedett adók összegéről

és a költségvetési beszámoló részeként azt indokolással
együtt a Képviselö-testület elé terjeszti;

(1990. eviC. tv.)

- a helyi adórendelet kötelezö elemeire javaslatot tesz (adó-
alanyok, adó tárgya, kedvezmények: és mentességek, gép-
jánnüadó tételek körét meghatározza stb.)

(1990. eviC. tv. 6. §)
- segitséget nyújtjavaslataival a nyilvántartások kezelésére, a

köztartozások behajtására;
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KOZBESZERZESEKLKEL KAPCSOLATOS FELADAT ES
HATÁSKÖRÖK

- javaslatot tesz az árubeszerzési, építési, beruházási és a szo-
láltatások megrendelése során a közbeszerzési eljárás le-
folytatására; javaslatot tesz a Képviselö-testület számára,
hogy a Képviselö-testület helyi önkormányzati rendeletben
a helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásá-
ban a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával kap-
csolatos tevékenység részletes szabályozza;

(1995. eviXL. tv.)

AZ ARHATOSAGI IGAZGATASSAL KAPCSOLATOS
FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

- a helyi rendeletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra
vonatkozó legmagasabb vagy legalacsonyabb árra, valamint
a hatósági árral kapcsolatos javaslatait a Képviselö-testület
elé terjeszti;

(1990. évi LXXXVII. tv.)

- döntési javaslatot terjeszt a Képviselö-testület elé az önkor-
mányzati tulajdonú viziközmü által biztosított szennyvízel-
vezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés dijáról; az önkor-
mányzati tulajdonú víziközmüböl szoláltatott ivóvíz díjáról.

EGYÉB FELADAT ES HATÁSKÖRÖK

a költségvetésben megfogalmazott irányelvek folyamatos
végrehajtását ellenörzi és fígyelenimel kíséri.

4. OKTATÁSI ÉS IFJÜSÁGI BIZOTTSÁG

ALTALANOS FELADAT ES HATASKÖRÖK

- közremüködik ésjavaslatot tesz a nevelési program és a pe-
dagógiai program jóváhagyására;

(1993. eviLXXIX. tv. 44. §)

- közremüködik az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat
müködési feltételeiröl a nevelési, oktatási intézmény költ-
ségvetésében;

(1993. eviLXXIX. tv. 102. §)

- közremüködik a pedagógiai program értékelésében; (1993.
éviLXXIX.tv. 104. §)
közremüködik a közoktatási törvény 23. §-ban foglaltak
végrehajtásában; elözetesen véleményt nyilvánít a vezetöi
megbizások adásához;

(138/1992. (X. 8. ) Konn. rend. 5. §)
- elökészítí ésjavaslatot tesz az Önkormányzat alapfokú oktatá-

si, nevelési, müvelödési intézményrendszerének kialakítására;
- véleményezi a költségvetés-tervezet oktatást és i^úsági

programokat támogató részét;
- folyamatosan ellenörzi az oktatási és nevelési intézmények

tevékenységét;
- folyamatosan kapcsolatot tart a Község területén müködö

egyházközségekkel;
- javaslatot tesz és véleményezi az oktatással, neveléssel, i^ú-

sággal kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, határozato-
kat és elöterjesztéseket;

- közremüködik közoktatási intézmény alapításában, ha a te-
vékenység folytatásának jogát a Képviselő-testület megsze-
rezte;

(1993. eviLXXIX. tv. 3. §)

- közremüködik a nevelési, oktatási intézmények szervezeti
és müködési szabályzatánakjóváhagyásánál.

(1993. eviLXXIX. tv. 40. §)

5. KULTURÁLIS ÁS SPORT BIZOTTSÁG

AKOZMUVELÖDESSEL, MÜVÉSZETI, KULTURÁLIS
FELADATOKKAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS
HATASKÖRÖK

- Támogatja a helyi közmüvelödési tevékenységet.
- Közremüködik a közmüvelődési feladat ellátása során a kö-

zösségi színtér, illetve közmüvelödési intézmény biztosí-
tásában.

- A közösségi színtérrel, illetve közmüvelödési intézménnyel
kapcsolatban segíti a Képviselő-testület munkájátjavaslatot
tesz a Képviselö-testületnek a közmüvelödési intézmény
használati szabályaira, müködésének módjára, valamint az
intézmény feladatainak meghatározására.

- Segíti a Képviselö-testület döntését müvészeti alkotás köz-
területen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséröl, áthelyezéséröl, lebontásáról, közremüködik
a döntéshez szükséges müalkotás müvészi értékére vonatko-
zó szakvélemény beszerzésében.

- Támogatja és segíti a Képviselö-testület munkaját abban,
hogy a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolá-
sa, a művelödésre, társas életre szervezödő közösségek tevé-
kenysége, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok megvalósulhassanak.

A KÖZGYUJTEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
FELADAT ES HATASKÖRÖK

- Támogatja azt a törekvést, hogy a Képviselö-testület biztosí-
tsa a felnött lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségek-
nek az általános nyilvános könyvtári szolgáltatást.

- Előzetesen váleményezi a Könyvtár éves munkatervét és
költségvetési elöirányzatát a helyi rendelet megalkotása ér-
dekében.

- Javaslatot tesz a Művelödési Ház vezetöjének kiválasztásakor.
- A Müvelödési Ház müködésével összhangban javaslatot

tesz az Alapító Okirat, Szervezeti és Müködési Szabály-
zat elkészítésére, karbantartására, a feladat ellátásáhozja-
vasolja a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosí-
tását.

SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADAT
ES HATASKORÖK

- Müködési területén figyelemmel kíséri a sportban meghatá-
rozott célkitűzésekre, fejlesztési elvekre, irányokra vonatko-
zó testületi döntések végrehajtását.

- Javaslatot tesz és véleményezi a közmüvelődéssel és spono-
lással kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, határozato-
kat és előterjesztéseket.
Javaslatot tesz arra és véleményezi a költségvetés-terve-
zet közmüvelödést és sportolási lehetöségeket támogató
részét.

Javaslatot tesz a község sportolási lehetöségeit biztosító in-
tézményeinek kialakítására és müködtetésére.

- Figyelemmel kíséri a közmüvelödési és sportolást biztosító
intézmények és szervezetek tevékenységét, a rendeletek és
határozatok végrehajtásában mutatkozó esetleges szabályta-
lanságok esetén intézkedést kezdeményez.

- Közreműködik a szabadidösport szervezésében.

EGYEB FELADAT ES HATÁSKÖRÖK

Javaslatot tesz a községi ünnepek megszervezésének és le-
bonyolításának ügyében.

- Véleményezi a Képviselő-testület elé terjesztett "Pilisboros-
jenő Díszpolgára" cím adományozására tettjavaslatokat.
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- Javaslatot tesz az Önkormányzat által alapított helyi újság
föszerkesztöjének kinevezésére.

- Döntésijoga van a költségvetési rendeletben meghatározott
összeg felhasználásáról - feladatainak és hatásköreinek gya-
korlása érdekében, esetenként, az évente meghatározott ke-
retösszeg erejeig.

6. MÜSZAKI, BERUHAZASI, TELEPULESFEJLESZ-
TÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKITASAVAL
ÉS VÉDELMEVEL KAPCSOLATOS FELADAT ES
HATÁSKÖRÖK

- közremüködik az épített kömyezet alakítása és védelme so-
rán a közérdekü intézkedéseket és döntéseket megelözően,
illetöleg azok végrehajtása során a nyilvánosság biztosi-
tásában; az állampolgárok és a szervezetek megfelelö tájé-
koztatásában és véleménynyilvánítási lehetöségéröl;

(1997. eviLXXVIII. tv. 3. §)
- közremüködik a jogszabályok keretein belül a településren-

dezési feladatkör ellátásában, az épített kömyezet kialakítá-
sában, az építésügy helyi feladatinak ellátásához szükséges
anyagi és személyi feltételek biztositásában;

(1997. eviLXXXVIU.tv. 6. §)
- közreműködik a helyi építési szabályzat megállapításában, a

településrendezési tervek elkészíttetésében és azok jóváha-
gyásában;

(1997. eviLXXVIII.tv. 6. §)
- illetékességi területét illetöen helyi - rendeletben meghatá-

rozott módon közremüködik a föépítészi tevékenység ellátá-
sában;

(9/1998. (IV. 3. ) KTM rendelet 6. §)

A TELEPÜLESRENDEZESSEL KAPCSOLATOS
FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK.

- közremüködik a településfejlesztési koncepció megállapítá-
sában;

-szer-

'i épi-
mnak

ende-
iletek
tekés

isege-

újon-
;knél,
;s, az

külö-
i eset-

ieges-

iában;

- közremüködik a helyi rendeletek megalkotásában és véle-
ményezésében (településrendezési feladatok megvalósítása
érdekében a beépítetlen telkekre, illetöleg az olyan terüle-
tekre, ahol településrendezési intézkedést tervez a Képvise-
lö-testület és a rendezett településfejlödés biztosítása azt
megkívánja, elövásárlási jogot állapíthat meg);

(1997. évi LXXVIII. tv. 25. és 28. §-ok)

- közremüködik a Képviselö-testület munkájában, amely arra
irányul, hogy a településkép javítása érdekében az azt rontó
állapotú épitmények meghatározott idön belül helyrehozata-
li kötelezettség kerüljön előírásra.

(1997. évi LXXVIII. tv. 29. és 55. §-ok)
- közreműködik a helyi építészeti örökség értékeinek feltárá-

sában, számbavételében. védetté nyilvánításában, fenntartá-
sában, fejlesztésében;

(1997. eviLXXVIII.tv. 57. §)
- a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a

megállapitás és jóváhagyás elött véleményezi és a külön
jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett te-
lepülési önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, va-
lamint társadalmi szervezetekkel egyezteti, majd a Képvise-
lő-testület elé terjeszti;

(1997. évi LXXVIII. tv. 9. §)

- közremüködik az építésügyi hatósági jogkör átvételének le-
bonyolításában, javaslatot ad a Képviselö-testület számára;

(1997. eviLXXVlII.tv. 52. §)

TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETRENDEZÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

- javaslatot tesz a Képviselö-testület számára sajátos terület-
fejlesztési célok érdekében ipari parkok és egyéb fejlesztési
egységek létrehozásában.

(1996. évi XXI. tv. 22. §)

KOMMUNÁLIS IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS
FELADAT ES HATASKOROK

- javaslatot tesz a Képviselő-testület számára a köztemetök
létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, meg-
szüntetésével, kiürítésével, újra használatba-vétellel, halott
hamvasztó létesítésével kapcsölatos ellátására;

(1991. éviXX. tv. l8. §)

- javaslatot tesz helyi önkormányzati rendelet megalkotására
a települési koiTimimális hulladék gyüjtésére, elszállítására
és a szolgáltatás díjának megállapítására;

- javaslatot tesz a belterületen lévö váróhelyiségek, várakozó-
helyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy
egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztán-
tartásának megoldásával kapcsolatban;

- segítségére van a jegyzönek a köztisztasággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésének ellenörzésénél.

- dönt a téli hóeltakarítási és az évközi falugondnoki tevé-
kenységi teendök ellátásának módjáról, az ezen feladatot el-
látó cég (ek) kijelöléséröl és megbízatásáról.

A MÜEMLÉKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
FELADAT ES HATASKOR

- közremüködik a Képviselö-testület kulturális örökség védel-
mével, müemlékvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskö-
rének végrehajtásában.

(2001-éviLXIV.törvény)
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EGYEB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

- hatékonyan részt vesz a költségvetés kimunkálásában, a be-
mházási igények meghatározásával;

- előkészíti a testületi döntést igénylö témákat, ezekhez hatá-
rozati javaslatot terjeszt elö;

- javaslatot tesz az egyes cél- és címzett támogatási pályáza-
tok elkészítésére;

- szakmai tanácsokkal támogatja a községi nagy beruházások
lebonyolitását;

- segíti a közmüellátással kapcsolatos hatósági munkát, vala-
mint a közmüegyeztetéseket;

- intézkedik minden olyan témában, melyet a Képviselö-tes-
tület a bizottság hatáskörébe utal;

- az Onkormányzathoz befizetett közmühálózatra történö rá-
csatlakozási díjak összege felett rendelkezik (az ezen a cí-
men befolyó díjakat közmüfejlesztésre fordítja);
döntésijoga van a költségvetési keretben meghatározoU összeg
felhasználásáról, közmüvek, utak járdák fenntartása, javítása
tekintetében, valamint az önkormányzati inatlanok állagmegó-
vási feladatinál, témánként 500. 000. - Ft értékhatárig;

- az önkormányzat kezelésében lévö utak mellett és felett mü-
tárgyat és közúti jelzést helyeztethet el;
dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg
felhasználásáról közmüvek, utak, járdák fenntartása, javítá-
sa tekintetében;

ALTALANOS KÖRNYEZETVÉDELMI FELADAT ÉS HA-
TASKÖRÖ

- elökészti a Képviselő-testület számára helyi rendelet megfo-
galmazását a kömyezethasználat feltételeiröl, illetőleg kor-
látozó, vagy tiltó rendelkezéseketjavasol;

- javaslatot tesz a Képviselö-testület számára az állami szer-
vekkel, más helyi önkormányzatokkal, tennészetes szemé-
lyekkel és szervezetekkel, más intézményekkel a kömyezet
védelmében való együttmüködés megvalósítására;

(1995. évi LIII. tv. 7. és 10. §-ok)

- javasolja a Képviselő-testület számára, hogy melyek azok az
elvek amelyeket a rendezési terv megalkotásánál vegyenek
fígyelembe;

(1995. eviLIII. tv. 25. §)

segítséget nyújt a kömyezetvédelem érdekében, elöterjesz-
téstjavaslatot tesz a Képviselö-testület számára a kömyezet
védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása, kömyezetvé-
delmi programok, kömyezeti állapotjavitása, fejlesztési fel-
adatok érvényesítése ügyében;

(1995. eviLIII. tv. 43. §)

- gondoskodik a települési kömyezetvédeliru program elké-
szítésében és azok végrehajtásában;

(1995. eviLIII. tv. 47. §)

- javaslatot tesz a Képviselö-testületnek a helyi önkormány-
zati rendeletben az illetékességi területére a más jogszabá-
lyokban elöírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó
kömyezetvédelmi elöirások megfogalmazásában;

(1995. eviLIII. tv. 48. §)

- közreműködik a lakossági tájékoztatásában a lakóhelyi kör-
nyezet állapotának alakulásával kapcsolatban;

(1995. eviLIII. tv. 51. §)
- javasolhatja kömyezeti hatásvizsgálat elkészítését;
(20/2001. (II. 14. ) Korm. rend.)

- javasolhatja, hogy az Onkormányzat tegyen lépéseket a köz-
ségben müködö ipari és egyéb tevékenységet folytató vállal-

kozók ügyében, ha azok tevékenysége kömyezetszennyezö,
vagy ajogszabályban meghatározó mértéket túllépö;

TERMESZETVEDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADAT
ES HATÁSKÖRÖK

közreműködik a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe
utalt feladatok elvégzésében;

(1991. éviXX. tv. 85. §)

közremüködik tennészeti terület védetté nyilvánítása űgyé-
ben, javaslatot tesz a Képviselö-testület számára; védettség
feloldása esetén véleményezi az eljárást; szükség szerint he-
lyi rendelet megalkotását kezdeményezi; helyijelentöségü
védett természeti területek fenntartására javaslatot készít;
közremüködik az elfogadott önkormányzati természetvé-
delmi terv véleményezése ügyében;

(1996. évi LIII. tv. 24., 30., 55. §-ok)
helyi jelentöségü védett terület fenntartásával, természeti álla-
potának fejlesztésével, örzésével kapcsolatban segítséget nyújt
a Képviselö-testület számára, előkészítö tevékenységet folytat.

(1996. évi LIII. tv. 62. és 63. §-ok)

AZAJ- ES REZGESVEDELEMMEL KAPCSOLATOS FEL-
ADAT ES HATASKÖRÖK

- közremüködik a területek zajvédekni szempontból fokozottan
védetté nyilvánításában, javaslatot tesz a Képviselö-testület
számára; csendes övezet kialakítására javaslatot tesz; zaj- és
rezgésvédelmi szabályok megállapításárajavaslatot tesz.

(1991. éviXX. tv. 85. §)

LEVEGO TISZTASAGANAK VÉDELMÉVEL KAPCSO-
LATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

közremüködik a védett kategóriába tartozó területek alacso-
nyabb, levegötisztaságkövetelmények megállapításában;

(1991. éviXX. tv. 85. §)
- javaslatot tesz az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatko-
zó szabályok megállapítására.

7. JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

ALTALANOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK:

- közreműködik az Onkormányzat feladat- és hatáskörébe tar-
tozó helyi érdekű közügyekben eljáró Képviselö-testület
munkájában;

(1990. eviLXV. tv. 1. §)

közremüködik a közszolgáltatási feladatot ellátó intézmények
átadásában, átvételében; a megállapodás írásba foglalásában;

(1990. eviLXV. tv. 69. §)

- közremüködik az Onkormányzat szervezeti és müködési
szabályzat megalkotásában, javaslatot tesz a Képviselö-tes-
tület számára;

(1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek.)

- közremüködik az Onkormányzat jelképeinek megalkotásá-
ban, javaslatot tesz a Képviselő-testület számára; a törvény
keretei közöttjavaslatot tesz a helyi kitüntetések és elismero
címek alapítására;

(1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek.)

- közremüködik a társulási megállapodások elökészítésében;
a Képviselő-testület érdekeinek képviselete és védelme cél-
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jából elösegíti, előkészíti az önkormányzati szeryezetekbe
való tömörülés munkálatait (országos érdekképviseleti
szerv, külföldi helyi önkonnányzat, nemzetközi önkormány-
zati szervezetek);

(1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek.)
segíti a Képviselő-testület munkáját a közszolgáltatások nyúj-
tásában; így különösen a településfejlesztés, településrendezés,
épített és természeti kömyezet védelme, lakásgazdálkodás, víz-
rendezés és csapadékviz-elvezetés, csatomázás, köztemetö
fenntartása, a helyi közutak és közterületek femitertása, a helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és a településtisztaság biztosí-
tása; gondoskodás a helyi tüzvédelemröl, gondoskodás a köz-
biztonság helyi feladatairól, közremüködés a helyi energia-
szolgáltatásban, közremüködés a foglalkoztatás megoldásá-
ban, gondoskodás az óvodáról az alapfokú nevelésröl,
oktatásról, gondoskodás az egészségügyi és szociális ellá-
tásról, gondoskodás a gyermek és iQúsági feladatokról, a kö-
zösségi tér biztosítása, közmüvelödési, tudományos, müvé-
szeti tevékenység, sport támogatása, nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogai érvényesítésének biztositása, az egészséges
életmód közösségi feltételeinek elöregítése témákban; különös
feladata ajogszabályi háttér ismeretében a megállapodások és
együttmüködések, szerzödések előzetes vizsgálata;

(1990. eviLXV. tv.)

- közremüködik a Képviselö-testület munkajában a követke-
zö kötelezően ellátandó feladatokban; elökészíti a Képvise-
lö-testület számára az együttmüködéseket, megállapodáso-
kat, szerzödéseket, javaslatot tesz a megoldás formáira
(egészséges ivóvíz ellátás, óvodai nevelés, általános iskolai
oktatás és nevelés, egészségügyi és szociális alapellátás,
közvilágitás, helyi közutak fenntartása, köztemetök fenntar-
tása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülé-
se);

(1990. eviLXV. tv. 8. §)

- a lakosság önszervezödö közösségeinek: a tevékenységét tá-
mogatja, illetve javaslatot tesz a Képviselö-testület számára
támogatási formákra; együttmüködik a közösségekkel, ja-
vaslatot tesz a szervezeti és müködési szabályzatban az ön-
szervezödö közösségek képviselöinekjogosítványaira;

(1990. eviLXV. tv. 8. §)

- közreműködik a feladat és hatáskör átruházásával kapcsola-
tos javaslat megfogahnazásában;

(1990. eviLXV. tv. 9. §)
közremüködik a feladat és hatáskör átruházásával kapcsola-
tos javaslat megfogalmazásában a helyi kisebbségi önkor-
mányzat vonatkozásában;

(1990. éviLXV. tv. l02/C. §)

- közremüködik a helyi rendeletek megalkotásábanjavaslatot
tesz a rendeletek megalkotására, módosítására, visszavoná-
sára; javaslatot tesz a rendeletben a feladat és hatáskör átm-
házására (bizottság, polgármester);

- közremüködik a Képviselö-testület munkájában a törvény
által a testület hatáskörébe utalt kinevezés, megbízás és in-
tézményalapítás, önkonnányzati társulások témáiban;

(1990. eviLXV. tv. 10. §)

A TESTULET MUKODESEVEL KAPCSOLATOS FEL-
ADAT ES HATASKÖRÖK

- fígyelemmel kíséri a testületi ülésen a szervezeti és mü-
ködési szabályzatban megfogalmazottak betartását; fí-
gyelemmel kiséri a zárt ülés elrendelésének szabályainak
betartását; a Képviselö-testület döntéseit, a nyílt-, vagy
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titkos szavazással hozott döntésekjogszerüsédét figyelem-
mel kíséri; ügyrendi kérdésekben felszólalhat és véleményt
nyilváníthat;

(1990. eviLXV. tv. 12. §)

- javaslatot tesz a közmeghallgatás megtartására, szükség sze-
rint egy évben többször is kezdeményezhet a Képviselő-tes-
tületnél közmeghallgatás megtartását, ha az indokolt;

(1990. eviLXV. tv. 13. §)
- figyelemmel kíséri a Képviselö-testület által hozott'dönté-

sek végrehajtását;
- fígyelemmel kíséri a helyi rendeletek kiíüggesztésének sza-

bályainak betartását;
- közremüködik az Onkormányzat által foglalkoztatott ügy-

véd számára átadandó anyagok elökészítésében;
- a Képviselő-testület üléseiröl készült jegyzökönyvek készí-

tését figyelemmel kíséri, javaslatot tesz a Képviselö-testület
számára személyi, technikai feltételek biztosításához.

A KEPVISELO JOGAIVAL ES KÖTELEZETTSÉGEIVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK

javaslatot tesz a Képviselő-testület számára tanácsnokok
megválasztására;

(1990. eviLXV. tv. 21. §)
- fígyelemmel kíséri a képviselö írásban benyújtott hozzászó-

lásánakjegyzökönyvhöz történö csatolása meglétét.
(1990. eviLXV. tv. ! 9. §)

A BIZOTTSAGOKKAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS
HATÁSKÖR

- segitséget nyújt a Képviselö-testület számára a bizottságok
szervezetének kialakításában, javaslatot tesz új bizottság lét-
rehozására.

(1990. eviLXV. tv. 22. §)

EGYEB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

- a Képviselő-testület számárajavaslatot ad területrész átvéte-
lére, átadására, cseréjére;

(1990. eviLXV. tv. 56. §)

- közremüködik a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
ügyében a helyi rendelet módosításában; javaslatoí tesz or-
szággyülési képviselök, önkormányzati képviselők általános
választásánál a szavazatszámláló bizottság tagjaira; a helyi
népszavazás kitűzésével kapcsolatban - amennyiben azt a
helyi önkormányzati rendelet lehetövé teszi-közremüködik
a kezdeményezés jogosságának megvizsgálásában;

(1997. évi C. tv. 23. §, 45. -50. §-ok)

eljár azokban az ügyekben, amelyet a Képviselö-testület fel-
adat- és hatáskörébe utal.

8. VAGYONNYILATKOZATOKAT KEZELŐ
BIZOTTSÁG

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

POLGÁRMESTERI fflVATAL TAGOZÓDÁSA

- kivizsgáljaaz összeférhetetlenségi ügyeket;
- lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárásokat;
(2000. évi XCVI. tv.)

- lefolytatja a vagyonnyilatkozati eljárásokat;
- megvizsgálja, nyilvántartja és ellenörzi a vagyonnyilatkozatokat;
- kezeli a polgámiester, az alpolgármster és a képviselők va-

gyonnyilatkozatait.

(1990. évi LXV. tv, 2000. évi XCVI. tv.)
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6. sz. MELLÉKLET

Polgánnester

Jegyző

Alpolgármester

Pénzügyi iroda

Kézbesíté
Közterület-
felttgyelő Pénzüg>'i

csoport

7. sz. melléklet

A köztisztviselök jogállásáról szóló és többször módosított
1992. évi XXIII. Törvény 221A §. - 22/B §. alapján Pilisbo-
rosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők
felsorolása:

A költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami és ön-
kormányzati vagyonnal rendelkezö, illetöleg a pénzeszközök
felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenörzésérejogosult
köztisztviselők közül:

-jegyző
-jegyzö helyettesítését ellátó köztisztviselö

pénzügyi iroda vezetője

Az 1957. évi IV. törvény 3. §-ának 131. bekezdésében meg-
határozott államigazgatási ügyben /".... államigazgatási ügy
minden olyan ügy, amelyben az államigazgatási szerv az ügy-
felet érintö jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot igazol,
nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez. " Döntés
meghozatalára jogosult köztisztviselök közül:

- müszaki csoportnál dolgozó köztisztviselök (3 fö)
- igazgatás teriiletén dolgozó köztisztviselök (2 fő)
- pénzügyi irodán belül az adóhatósági feladatokat ellátó

köztisztviselök (2)
- közterület-felügyelő

A vagyonnyilatkozat megtételére és kezelésére vonatkozó
eljárási szabályokat a köztisztviselökjogállásáról szóló 1992.
évi XXIH. törvény ide vonatkozó szakaszai, valamint a köz-
szolgátati adatvédelmi szabályzat rendelkezései íartalmazzák.

/. számú függelék
A Képviselő-testűlet tagjainak névsora, lakcíme

1. ICüller János polgármester, lakcim: 2097 Pilisborosjenö,
Budai út 34.

2. Galambos Ferenc képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Váru. 19.

3 Mayer Róbert képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Máriau. 10.

4. Szimeth Mária képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Rózsau. 3.

5. Zsitnyányi Attíla képviselö, lakcim: 2097 Pilisborosjenö,
Tölgyfa u. 10.

Adó
csoport

Hatósági iroda

Igazgatási Műszaki
csoport csoport

Titkársági iroda

Ügyfélszolgálat

6. Dér András képviselö, lakcim: 2097 Pilisborosjenö, Szt.
Donát u. 28.

7. Dr. Farkas László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Ezüsthegyi út 86.

8. Dr. Fiák István képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Iskola u. 4/b.

9 Kara Arpád képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Vin-
cellér u. 4.

10. Keresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosje-
nő, Kevélyhegyi u. 15/b.

11. Marosi László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Temetö u. 32-34.

12. Varsányi Zsuzsa képviselő, lakcim: 2097 Pilisborosjenö,
Gárdonyi u. 2.

A Német Kisebbségi Onkormányzat képviselöi:

l^ Galambos Ferenc német kisebbségi képviselő, lakcim:
2097 Pilisborosjenö, Vár u. 19.

2. Kozáry Vilmps német kisebbségi képviselö, lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Temető u. 11.

3. Mayer Róbert német kisebbségi képviselö, lako'm: 2097
Pilisborosjenö, Mária u. 10.

4_ Perimger Györgyi német kisebbségi képviselö, lakcím:
2097 Pilisborosjenő, Fö u. 79.

5. Szegedi Ferenc német kisebbségi képviselö, lakcím: 2097
Pilisborosjenö, Rózsa u. 2.

Szervezeti és Müködési Szabályzat 2/a számú függeléke

A képviselői eskü szövege

En .................................. esküszöm, hogy hazámhoz,
a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hü leszek, az Alkot-
mányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami
es szolgalati titkot megörzöm; megbízatásomhoz híven párat-
lanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint,
minden igyekezetemmel.
(település neve)javát szolgálom.

eskütevö esküvevö

2004.
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Szervezeti és Müködési Szabályzat 2/b számúfüggeléke 7. Bódy Géza külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Fenyő u. 2.
8. Ferenczi Arpád külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Du-

A polgármesteri eskü szövege govics Titusz u.
9. Staub Bulcsú külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Köfa-

En ................................. esküszöm, hogy hazámhoz, ragóu. 26.
a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hü leszek, az Alkot-
mányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami D) MÚSZAKI, BERUHÁZÁSI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
és szolgalati titkot megörzöm; megbízatásomhoz híven párat- gs KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
lanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint,
minden igyekezetemmel .......................................... 1 . Kara Arpád elnök, lakcim: 2097 Pilisborosjenö, Vincellér
(település neve) javát szolgálom. u-4.

2. Zsitnyányi Attila képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Tölgyfau. 10.

eskütevö esküvevő 3- Ksresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Kevélyhegyi u. l5/b.

4. Dr. Fiák István képviselő, lakcim: 2097 Pilisborosjenö, Isko-
lau. 4/b. ' --, ----. --. ---.^-",.

5. Marosi László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Te-

6. Dr. Farkas László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
A Képviselö-testület állandó bizottságai tagjainak , Bz"sthegyi út 86

névsora"-"""°~--~°'~"~" 7. Kujbus Mariann külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Ezüsthegyi út 6.

A) EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 8- Kovács Gyözöné külső tag, 1036 Budapest, Galagonya u.
4.

1. Keresztessy Peter elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Ke- 9. Kádi Józsefkülsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Tölgyfa
vélyhegyi u. 15/b. u. 23.

2. Varsányi Zsuzsa képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Gárdonyiu. 2.

3. Kara Arpád képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Vincel-
lér u. 4.

4. Kövesiné Halász Piroska külsö tag: 2097 Pilisborosjenö, Ilo-
na u. 9.

5. Kiraly Zsoltné Dr. Venesz Ilona külsö tag: 2097 Pilisboros-
jenö, Mária u. 13.

B) JOGI ES UGYRENDI BIZOTTSAG

]. Dr. Fiák István elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Iskola u.
4/b.

2. Dr. Farkas László képviselő, lakcím: 2097,Pilisborosjenö,
Ezüsthegyi út 86.

3. Marosi László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Te-
metö u. 32-34.

4. Kara Arpád képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincel-
lér u. 4.

5. Dr. Gáspár Erzsébet külsö tag, lakcím: 1027 Budapest,
Tölgyfa u. 6. III/l.

6. Dr. Ratkócai Richárd külsö tag, lakcím: 1053 Budapest,
Egyetemtér5. II/ll.

7. Papp Akos külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Gárdonyi
u. 4.

C) KULTURALIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

1. Varsányi Zsuzsa elnök, lakcim: 2097 Pilisborosjenő, Gárdo-
nyi u. 2.

2. Galambos Ferenc képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Váru. 19.

3. Marosi László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Te-
metö u. 32-34.

4. Der András képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Szt. Do-
nát u. 28.

5. Dr. Farkas László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Ezüsthegyi út 86.

6. Riba Ferenc külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Köfara-
gó út 20.

E) OKTATASI ES IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

1. DérAndras elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,Szt. Donát u.
28.

2. Galambos Ferenc képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Váru. 19.

3. Mayer Róbert német kisebbségi képviselö, lakcím: 2097 Pi-
lisborosjenő, Máriau. 10.

4. Varsányi Zsuzsa képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Gárdonyi u. 2.

5. Keresztessy Péter képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Kevélyhegyi u. 15/b.

6. Ribáné Horváth Enikö külsö tag, lakcim: 2097 Pilisborosje-
nö, Köfaragó út 20.

7. Kovács Györgyné külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Ilonau. 17.

8. Peltzer Ferenc külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Budai
u. 42.

9. Bódy Gézáné külsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Fenyö
u. 2.

F) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

1. Marosi László elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Temetö
u. 32-34.

2. Dr. Farkas László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Ezüsthegyi út 86.

3. Mayer Róbert német kisebbségi képviselö, lakcím: 2097 Pi-
lisborosjenö, Máriau. 10.

4. Kádi Józsefkülsö tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Tölgyfa
u. 23.

5. Kovács Gyözőné külsö tag, 1036 Budapest, Galagonya u. 4.

G) SZOCIALIS BIZOTTSAG

1. Galambos Ferenc képviselö, lakcim: 2097 Pilisborosjenö,
Váru. 19.

2. Dér András képviselö, lakcim: 2097 Pilisborosjenö,Szt. Do-
nát u. 28.
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3. Keresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenö,
Kevélyhegyi u. 15/b.

4 Fodor Szabolcs külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Pető-
fí u. 8.

5. Szecsányi Bertalanné külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosje-
nö, Fő u. 14.

H) VAGYONNYILATKOZATOKAT KEZELÖ BIZOTTSÁG

1. Dr. Farkas László elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Ezüst-
hegyi út 86.

2. Kara Arpád képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincel-
lér u. 4.

3. Marosi László képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Te-
mető u. 32-34.

I) BECSI UTI TELEPÜLÉSRÉSZI BIZOTTSÁG

1. Kara Arpád elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Vincellér u. 4.
2. Marosi László képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Te-

metö u. 32-34.
3. Dr. Fiák István képviselö, lakcím: 2097 Pilisborosjenö, Iskola u.

4A>.

4. sz. fiiggelék

PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI

HIVATAL ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal Ugyrendje meghatározza a belsö hi-
vatali egységek feladat- és hatáskörét,jogállását, egymáshoz való
viszonyát, a hivatali szervezet müködésének fobb szabályait.

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Pilisborosjenö
Község Polgármesteri Hivatal Müködési területe:

a) Pilisborosjenő község közigazgatási területe
Székhelye: 2097 Pilisborosjenö, Fö utoa 16.

2. A Polgármesteri Hivataljogállás:
A Polgármesteri Hivatal önállójogi személy.
Belső szervezeti tagozódását a Szervezeti és Müködési Sza-

bályzatban, létszámát a mindenkor hatályban lévő költségveté-
si rendeletben a képviselő-testület állapítja meg.

Onálló felügyeleti és hatósági jogkörrel rendelkezik.

II. APOLGARMESTERI HIVATALBELSÖ SZERVEZETI
TAGOZODASA

1. Az egységes Polgármesteri Hivatal önálló irodára és nem
önálló irodákra tagozódik.

2. A h'ivatali szervezetben müködö irodák:
2. 1. Hatósági Iroda
2.2. Pénzügyi Iroda
2. 3. Titkársági Iroda

3. A hivatali szervezetben müködö irodák további tagozódása:
3. 1. Hatósági Iroda (nem önálló iroda)

a) Igazgatási csoport
b) Műszaki csoport

3.2. Pénzügyi Iroda (önálló iroda)
a) Pénzügyi Csoport
b) Adócsoport

3.3. Titkársági Iroda (nem önálló csoport)
a) Titkárság
b) Ugyfélszolgálat
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Iroda kereten kívül müködik közvetlenül ajegyzői, ill. pol-
gármester irányítása alatt:

a) Közterület-felügyelő
b) Kézbesítő

4. A Pénzügyi Irodát szakirányú felsöfokú egyetemi vagy
föiskolai végzettségü irodavezetö vezeti.

III. A SZERVEZETI TAGOZÖDÁS SZERDMTI FÖBB
FELADATOK

A Polgánnesteri Hivatal alapvetö feladata az önkormányzat
müködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elökészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

1. Hatósági Iroda

A) Igazgatási Csoport

Intézi az I. fokú hatósági ügyeket,
Ellátja:
- az általános igazgatással,
- anyakönyviügyekkel,

népesség-nyilvántartással,
- szabálysértéssel,

ipari-kereskedelmi ügyekkel,
- mezögazdasági ügyekkel kapcsolatos feladatokat,
- közremüködik a katonai feladatok ellátásában,
- ellátja a képviselő-testület, a polgármester és ajegyző ha-

táskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kap-
csolatos elökészítö feladatokat,

- nyilvántartja a személyi anyagokat,
Ellátja a:
- gyermek- és ifjúságvédelemmel,
- gyámügyi ígazgatással kapcsolatosjegyzöi feladatokat,
- felnött-védelemniel,
- családvédelemmel,
- kapcsolatos feladatokat, intézi a hozzájuk kapcsolódó I.

fokú hatósági ügyeket,
- segíti a Szociális-, az Egészségügyi-, az Oktatási és Ifjú-

sági-, illetve a Kulturális és Sport Bizottság munkáját,
- a müvelödési, szociális és oktatási intézményekkel kap-

csolatot tart.

B) Műszaki Csoport

- közreműködik a községfejlesztéssel, községűzemeltetés-
sel kommunális igazgatással, közlekedési, hirközlési, vi-
zügyi, energiaügyi és kömyezetvédelmi igazgatással kap-
csolatos feladatok ellátásában,

- ellátja a lakossági közremüködéssel megvalósuló kom-
munalis beruházásokból az önkormányzatra háruló egyes
feladatokat,
elvégzi a település rendezési terveinek elkészítésével,
felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos felada-
tokat,
ellátja a müszaki nyilvántartással kapcsolatos feladato-
kat, adatokat szolgáltat,
ellátja az épitésügyekkel összefíiggö hatósági feladato-
kat,

- segíti a Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság és a Bécsi úti településrészi Bi-
zottság munkáját.

- közremüködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartások elkészítésében tulajdonjogok érvényesí-
tésében,

- közremüködik az önkormányzati bemházások elökészí-
tésben és lebonyolításában.
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2. PénzügyiIroda

A) Pénzűgyi Csoport

- előkészíti a képviselö-testület, bizottságok, tisztségvi-
selök hatáskörébe tartozó pénzügyi-gazdasági döntése-
ket,

- elkészíti a költségvetéssel összeföggö rendelettervezeteket,
- közremüködik a költségvetés végrehajtásában,
- segíti az önkonnányzat által fenntartott költségvetési

szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
- közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések

kidolgozásában,
- közreműködik a jegyzö pénzügyi-gazdasági feladatinak

ellátásában,
- elkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kap-

csolatos testületi elöterjesztéseket,
- ellátja az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói és az AFA-

val kapcsolatos adóalanyi feladatokat,
- vezeti a gazdálkodással összefüggö nyilvántartásokat,

információt szolgáltat a polgármesternek és a jegyzö-
nek,

- ellátja a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat
és kezeli az önkormányzati vagyont,
elkészíti a vagyonleltárt,

- segíti a Pénzügyi Bizottság munkáját.

B) Adó Csoport

a hatályos törvényi elöírások és a képviselö-testületnek a
helyi adókról szóló rendeletei alapján ellátja az adóigaz-
gatási feladatokat.

- minden adónem vonatkozásában ellátja az adminisztrativ
feladatokat,

- az önkormányzat éves költségvetésnek megállapításhoz,
végrehajtásához, a beszámoló készítéséhez adatokat szol-
gáltat a pénzügyi iroda vezetöjének, a polgánnestemek, a
jegyzönek, a képviselő-testületnek.

- a mindenkori képviselö-testületi döntés értelmében-ju-
talékos rendszerben - ellátja az adóbehajtással kapcsola-
tos hatósági feladatokat

- adó- és értékbizonyítványt állít ki, megkeresés alapján, az
ide vonatkozó szabályok szerint.

3. Titkársági Iroda
- közreműködik a képviselö-testület, a bizottságok a tíszt-

ségviselök, és a kiebbségi önkormányzat munkájának
szervezésében,

- gondoskodik a testületi, a bizottsági anyagok, előterjesz-
tések, munkatervek előkészítéséről, napirendek, meghí-
vók összeállításáról,

- segíti a Képviselö-testület és bizottságok munkaját,
- elkésziti a testületí, bizottsági jegyzökönyveket,
- gondoskodik a testületi döntések nyilvántartásáról, kihirde-

téséröl, a határozatok végrehajtásának megszervezéséröl,
- ellátja a választások helyi feladatait,
- elösegíti a jegyzö hivatalvezetési, jogalkalmazási, tör-

vényességi felügyeleti feladatainak gyakorlását,
- nyilvántartja a hivatal müködésére vonatkozó szabályzatokat,
- ellátja a polgármester, alpolgármester munkavégzését se-

gítö feladatokat,
- ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival ösz-

szefüggö szervezési feladatokat,
- elökésziti, fígyelemmel kíséri és szervezi a lakossággal,

sajtóval való kapcsolattartást,
- szervezi és irányítja az informatikai feladatokat,
- biztosítja az ügyintézés egyszerüsítését segítö gépi fel-

dolgozási rendszer kialakítását, számítógépes nyilvántar-
tásokat szerkeszt, kezel, adatokat rögzít.

- ellátja az ügyfélszolgálattal összefüggö, jegyző által
meghatározott feladatokat.

4. Közterűlet felügyelö
-ellátja a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat.

5. Kézbesítö

ellátja a rá bizott kézbesítési és egyéb feladatokat.

Pályázati munkacsoport.

Ajegyzö irányítása alatt, a Polgánnesteri Hivatal dolgozói,
illetve esetleges külsö munkatársak közremüködésével mükö-
dő csoport, feladata az önkormányzatot érintö pályázatok fi-
gyelése és elkészítése.

IV.
AZ IRODAVEZETO FOBB FELADATAI

1. Irodavezető

- vezet az irodát, felelös annak munkájáértjogszerű mükö-
déséért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenörzi az
irodához tartozó ügyintézök tevékenységét,

- tevékenységi területüket illetöen gondoskodik az önkor-
mányzati rendeletek, határozatok, előterjesztések szak-
szerü, alapos és törvényszerü előkészítéséröl, a döntések
végrehajtásánakmegszervezéséről,

- tevékenységi területére vonatkozóan átfogó elemzéseket
készít,

- kötelesek az iroda tevékenysége, a feladatkörhöz kapcso-
lódó intézmények, gazdálkodó szervezetek tevékenysé-
géröl információval rendelkezni, ezeket fígyelemmel kí-
sémi, tapasztalataikról tajékoztatást adni,

- képviseli a irodát, tajékoztatást adnak, illetve beszámol-
nak a iroda tevékenységéröl,

- rész vesz az érintett bizottságok ülésein, ahol tevékenysé-
gi körét illetöen a szükséges tájékoztatást megadja,

- felelős a iroda munkájáért, az ügyintézés rendjéén, a iro-
dán belüli munkaszervezésért, a helyettesítés megszerve-
zéséért.

V. A MUKODESRE VONATKOZÓ FÖBB
SZABALYOK

1. Munkáltatói jog gyakorlása

- A hivatalban dolgozók fölött a munkáltatói jogokat a
jegyzö gyakorolja.
A kinevezéshez, vezetöi megbízáshoz, felmentéshez, a
vezetöi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a
polgármester által meghatározott körben - a polgármes-
ter egyetértése szükséges.

2. Munkaköri leírás

- A polgármesteri hivatalban dolgozó vezetö és ügyinté-
zök, ügyvitelt ellátók és fízikai alkalmazottak feladat- és
hatáskörét ajegyzö által meghatározott tartalmú munka-
köri leirás tartabnazza.

3. Bizottsági munka segítése

- A bizottságok munkáját a hivatal részéröl az alábbi cso-
portok segítík:
Az Egészségügyi Bizottságot az Igazgatási csoport

A Szociális Bizottságot az Igazgatási csoport
A Jogi és Ugyrendi Bizottságot az Igazgatási csoport
Az Oktatási és I^úsági Bizottságot az Igazgatási csoport
A Kulturális és Sport Bizottságot az Igazgatási csoport
A Pénzügyi bizottságot a Pénzügyi Iroda
A Müszaki, Beruházási, Településfejlesztési és

Kömyezetvédelmi Bizottságot a Müszaki csoport
A Bécsi úti településrészi Bizottságot a Müszaki

csoport.
A bizottságok munkájának segítése során ajegyző elösegíti

a bizottsági döntések szakmai megalapozottságát, biztosítja az
igényelt és szükséges információt.

4. Az értekezletek rendje

- ajegyző havonta legalább két alkalommal munkaértekez-
letet tart, ahol értékeli a hivatal munkáját, feladatait, fel-
adatai ellátásának eredményességét,

- értékeli az elözö héten elvégzett munkát, ismerteti a kö-
vetkező hét feladatit.

5. Ugyfélfogadás rendje

- A polgármesteri hivatalban ügyfélfogadás a Szervezeti és
Müködési Szabályzatban meghatározott időben történik.

6. A helyettesítés rendje

- a dolgozók helyettesítését a munkaköri leirások tartal-
mazzák.

- külsö helyettesítö csak tartós, egy hónapot meghaladó tá-
vollét esetén és csak akkor alkalmazható, ha a feladat el-
látása belsö helyettesitéssel nem oldható meg.

7. A kiadmányozás rendje

- A kiadmányozás rendjét saját hatáskörben a polgármester
és jegyző szabályozza.

8. Az ügyiratkezelés rendje

- a hivatal ügyiratkezelése központosított
- az ügyiratkezelés részletes szabályait külön szabályzat

tartalmazza,
- a hivatalhoz érkezö postát a titkárság ezzel megbízott

dolgozója bontja és a
- küldeményeket - iktatást követöen - a polgármestemek

és a jegyzönek továbbítja.

9 A bélyegzök használata

- a polgármesteri hivatal bélyegzöjét a kiadmányozási jog-
gal felruházott dolgozók használhatják, akik felelösek
megőrzéséért és rendeltetésszerü használatáért,

- a bélyegzőkröl ajegyzö nyilvántartást vezet.

10. A kapcsolattartás rendje

- a belsö szervezeti egységek vezetöi és dolgozói kötelesek
egymással együttműködni minden olyan feladat ellátásá-
ban, amely ezt megköveteli,

- az egyes csoportoknál készült írásos elöterjesztések, in-
tézkedések, elemzések egy példányával az érintett más
csoportokat tájékoztatni kell.

11. A szabadságolás rendje

- a szabadság igénybevétele a szabadságolási terv alapján
történik, a szabadságolási terv készítése ajegyző feladata,

- a rendes és rendkívüli szabadságokról a személyzeti
anyagot kezelö köztisztviselö nyilvántartást vezet.

12. Munkaruha használata

- ruházati költségtérítés a dolgozónak alanyi jogon jár,
- célja, hogy a dolgozóknak az önkormányzathoz, a hiva-

talhoz méltó megjelenést, a hivatal képviselöinél, az ügy-
felekkel való találkozásnál, a kulturált külsöt biztosítson.

13. A munkaidő felhasználása

a hivatali munkahelyet munkaidö alatt csak ajegyzö en-
gedélyével lehet elhagyni,

- a rendszeresen túlmunkát végzök számára a jegyzö sza-
badidö-átalányt állapít meg,

- betegség miatt a munkahelytöl távolmaradó dolgozó a
betegségét legkésöbb annak elsö napján köteles közvet-
len vezetöjének bejelenteni.

14. A kiküldetés rendje

- a hivatal dolgozói kiküldetést csak ajegyzö engedélyével
teljesíthetnek.

15. Blokkoló kártya

- ajegyző a hivatalban dolgozókat blokkoló kártya haszná-
latára kötelezi, melyet a munkaidő kezdetekor és végén
kell rendeltetésszerüen használni

- a kártyajelenléti ívként is szolgál.

16. Munkaköri átadás

- a munkaviszony megszünése a munkakör, illetve a beosz-
tás változása esetén a munkakörjegyzőkönyvi átadás-át-
vételéröl ajegyzö gondoskodik.

Az Ugyrend a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a hi-
vatal szervezeti tagozódására vonatkozó mellékletének elfoga-
dásával lép hatályba.

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének
2/2004. (1. 20.) Kt. rendelete

a Pilisborosjenő Község Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SzMSz)

szóló 25/2002. (XII. 31. ), 1/2003. (II. 03. ), 6/2003. (IV.
15.), 18/2003. (X. 15.), 1/2004. (I. 20.) rendeletekkel

módosított 18/2002. (XII. 16.)
rendelet módosításáról

l.§

Az SzMSz 97. § (3) bekezdése az alábbi 8. ponttal egészülki:
8. Pótlékokra jogosító munkakörök jegyzéke

8. sz. melléklet

1. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök

Egy fö köztisztviselö, aki müszaki előadó. Képzettségi pót-
léka az illetményalap 10%-a.

Végzettségei:
- gimnáziumi érettségi 5-A/1967.
- Felsöfokú Távközlési Technikum: vezeték nélküli táv-

közlési szaktechnikus 441/1971.
- ECDL számítógép-használóijogosítvány
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Egy ío köztisztviselő, aki anyakönyvvezetö, szabálysértési,
személyi és munkaügyi elöadó, az Oktatási-, és Kulturális Bi-
zottságok referense, a jegyzöt távollétében helyettesítö. Kép-
zettségi pótléka az illetményalap 50%-a.

Végzettségei:

- Budapesti Közgazdasági és Allamigazgatási Egyetem
- Allamigazgatási Kar (Allamigazgatási Föiskola jogutód-

ja) igazgatásszervezö 1-677/2002.
- Eszterházy Károly Tanárképzö Föiskola történelem sza-

kostanár 75/1999-
- továbbá rendelkezik közigazgatási szakvizsgával

Egy fő köztisztviselő, aki pénzügyi elöadó. Képzettségi pót-
léka az illetményalap 50%-a.

Végzettségei:

- Aruforgalmi mérlegképes könyvelő M/4321/1965.
- Kereskedelmi Szakközépiskola 1971.
- Középfokú munkaügyi szakvizsga 8/1974.

2. Egyéb pótlékokrajogosító munkakörök
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hiva-

tala dolgozói közül az az ügyintézö, aki a házipénztár kezelését
ellátja, házipénztár kezelési pótlékrajogosult. A pótlék mérté-
ke a mindenkori illetményalap 20%-a.

Pilisborosjenö Község Onkormányzat Polgánnesteri Hiva-
tala dolgozói közül az az ügyintézö, aki ügyfélszolgálati fel-
adatokat lát el, pótlékrajogosult. A pótlék mértéke a minden-
kori illetményalap 40%-a.

2.§

E rendelet kihírdetése napján lép életbe.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenó Onkormányzat Képviselő-testületének
3/2004. (1. 20.) Kt. rendelete

a Pilisborosjenö Község Onkormányzata és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SzMSz)
szóló 25/2002. (XII. 31.), 1/2003. (II. 03.), 6/2003.
(IV.15.), 18/2003. (X. 15.), 1/2004. (I. 20.), 2/2004.

(I. 20.) rendeletekkel módosított
18/2002. (XII. 16.)

rendelet módosításáról

l.§
Az SzMSz 2. számú melléklete Müszaki, Beruházási, Tele-

pülésfejlesztési és Kömyezetvédelmi Bizottságra vonatkozó 6)
pontja: Egyéb feladat és hatáskör címü fejezete az alábbiakkal
egészül ki:

- Gyakorolja a társaság megalapítása, megszüntetése, a
tagság vezetőjének kijelölése, megválasztása, díjazá-
sának magállapítása hatáskörök kivételével az alapító
jogokat a Pilisborosjenöi Községüzemeltetö, Beruhá-
zó és Lapkiadó Kht. tekintetésben.

2.§
E rendelet kihírdetése napján lép életbe.

Küller János sk. Borisz Edit sk.
polgármester jegyző

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének
4/2004. (1. 20.) Kt. rendelete

az Onkormányzat 2003. évi költségvetéséröl szóló
9/2003. (VI. 15.), 13/2003. (VII. 15.) és 16/2003.

(X.15.) számú és 19/2003. (XII. 15.)
rendelettel módosított 4/2003. (IV. 15.) számú

rendelet módosításáról

Az Onkormányzat Képviselö-tesl&lete az államháztartás
müködési rendjéröl szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény alapján, valamint az államháztartás mükö-
dési rendjérölszóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alap-
ján a 2003. évi költségvetésröl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
l.§

A rendelet hatálya a Képviselö-testületre és annak szerveire, a
Polgármesteri Hivatel és az Onkormányzat intézményére terjed ki.

2.§
A Polgármesten Hivatal költségvetésében szereplö szakfe-

ladatok az 1. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-kü-
lön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása
3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek 2003. évi költségvetését 807. 398 eFt bevétellel és kiadás-
sal állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei
4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi föösszeg forrásonként a 2.
számú mellékletben megállapitottak szerint alakul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a 2/a szá-
mú melléklet tartalmazza.

Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete

CÍMREND

Föcim Alcim Cím/Alcím neve

1 Pol ármesteri Hivatal
1 Na közi Otthonos óvoda mint részben önálló

^ Oregek Napközi Otthona, mint részben

3 Müvelödési Ház mint részben önálló
4 Onkormán zati az atásitevéken sé e
5 Kisebbsé iOnkormán zat
6 Hivatali tevéken sé ek

2. sz. melléklet
2003. évi költségvetés bevétele alcímek és kiemelt elöirányzatok szerinti bontásban. Adatok eFt-ban

Költségvetési cim száma és megnevezése T-. "_"_-. A|. -^. -- T-_"-_,. - ,, ;, " . /\, , . - T.,
Intézmény Ok. sajátos Felhalm. Végl. átvet Ok. kvetés Intézmény Pénzforg,

Megnevezés K^^"GL mük- ̂ev- bevétele bevétel pénzeszk. támogatás finansz. nélküli
osszesen

85 515

178

'zmény müködési bevétele

's tökejellegű bevél

eszközök

éllaúi

21815. Müv. h'
_3. Ok. igaz^at. te^
5. Ovodai nevelés

7 1164. Kisebbs. Ok_

853246. zoc. étkezés

851242. ' eletisz 1 .

<;

11. Munkah. vendé

Mindösszesen

1 179
725

129 035
o

21578
o

500
5086
1540
1 198

762
381

1000
70

1251
342

6014
1343

152
2588

620 388
795 132

99175

2520
2168

434
111441
-99 175
807 398

1 179
725

40486
o

1400
o

500
5086
1540
1 198

762
o

1000
70

1251
o

6014
o

o

o

o

61 211

520
2 168

434
4227

65438

3034

20000

1 6600 356198
166600 379232

2000

2019

166 600 381 251

1

2

4

4

381

341

343
152
588

o

806

80

886

97 90
97590

97590

85 693

99. 175

99175
17

Onkormányzatok összesen. Adatok eFt-ban
Pol ánnesteri Hivatal Iskolaönálló

5940

91633

2/a. melléklet

Osszes



24 PlLISBOROSJENÓI HÍRMONDÓ PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ 25

1̂
i

1
N'
1.0

<^1

1
g
ru

^
1
<

1
~^
.I
G
0
.0
.e

1
3

-^
2
%

.1

.2

lí
It

. <u
ü

^

t^

IU

^.1
ai

ja

s

2

st§í?
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2003. évi költségvetés felhalmozási kiadásai elöirányzatok címenként és célonként
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Pol . Hiv. összesen

1 Felú'ítás
5

Pol . Hiv. össz en
N'met emz M"v Is
Beruházá ok ös zesen
Felhi Im z' i kölcs"n n

Feladat

Beruházások
Ala térké
Fén m'soló szortírozó
Iskolaé ítés
M"sz kiell nör
N omtató
Scenner
Diktaf n
Pro ram k
ABA US. Se él r.
Biztonsá irendszer
Pro Urbe
Mémöki tanácsado_véL
Klíma berendezés
Murvabán avásárlás

ZIV t

Orvosi r. ffltés kié ítése_
Muryazás
Honla
Afa
Hüt" zekrén

Ossze

1

5

1

10

1

eFt

800
225
7

450
28

100
1 O

16
5

606
620
590
560
800
1

800
160
149
1

5
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Onkormányzat 2003. évi támogatások, átadott pénzeszközök
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Közmüfe'lesztési támoeatás
Nemzetisé i Klub
Ma ar dalk"r
S ortkör
Katolikus e ház
Reform'tuse ház
Pol árörsé
Tüzoltó E esület
Pilisi Mentők
Dr. Venesz ermekorvos
Dr. Kovács háziorvos
T dí'ak
Kise . nk. támo at'sa
Kisebbs. Onk. állami támo atása
Közsé védők

Osszesen

Pol árme teri H'vatal összesen
Halmozódás kiszürése
Pol ármesteri Hivatal

4

8

11
4

124
20

5. sz.

1

1

812
9

2

sz. melléklet

Osszeg eFt-ban

1

1

2i

50
00

300
200
1

6

000
100
48
4

50

720
240

Onkormán zatösszesen

9 6

1 1
-99 175

9376

9520
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Céltartalékok. Adatok eft

Pol ármesteri Hivatal

Tervezési munkák
Pál ázati önrész beruházáshoz
Altalános for aüni adó
Játszunke "tt ál ázatönrész
Keritésé ítésre
Iskolai ál ázat
In atlan értékesítés bevétele
Iskolai ál ázat
Fehér Kereszt
Eszköz ál ázat
Kiesö bevételek
Minösé fe'lesztési r.
Pol ármesteri Hivatal összesen

Német Nemzetiségi Altalános Iskola és
Ala fokú Müvészeti Iskola
Onkormán zatösszesen

6. sz. melléklet

7500
40000
33818

1738
1000

695
3000

40000
100
400

64044
100

192 395

o

192 395

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények szak-

feladatonkénti bevételeit az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.

A Képviselö-testület a 2003. évi költségvetési kiadásokat cí-
menként és kiemelt elöirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-

mogatását a Képviselő-testület a rendelethez csatolt ütemezés-
ben biztositja. Ettöl eltémi csak a testület engedélyével lehet.

A Képviselő-testület a bemházási, felújítási előirányzatok
címenként és célonként történö felosztását a 4. számú mellék-
let szerint határozza meg.

9.§
A Képviselö-testület az önkormányzati költségvetés terhére

történő támogatások, pénzeszközök átadásának bemutatását
alcímek szerint az 5. számú mellék szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §
A köztisztviselök alapilletményét a Képviselö-testület

33. 000, - Ft-ban állapitja meg 2003. január 1. napjától.

11.§
Pilisborosjenö Község Onkormányzat Képviselö-testülete a

Polgármesteri Hivatal létszámát 20 teljes munkaidős köztiszt-
viselö és 3 megbízási díjjal foglalkoztatott föben állapítja meg.

A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Müvészeti Is-
kola létszámát 34 teljes munkaidös, 7 részmunkaidös, 4 megbí-
zási szerződéssel foglalkoztatottal állapítja meg.

Az ONO: házigondozás 3 teljes+1 részmunkaidös
Védönő 1
Ovoda 18 teljes, 1 részmunkaidös, üres álláshely nincs.

Altalános tartalék

12. §
A Képviselö-testület az Onkormányzat általános tartalékát

44. 354 e Ft összegben, céltartalékát 192. 395 e Ft összegben
hagyjajóvá.

13. §
A rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Község Onkormányzata
pályázatot hirdet

Pilisborosjenö Polgármesteri Hivatalába
Pénzügyi Iroda vezetői munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

szakiranyú végzettség a köztisztviselökjogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 31. §-ban foglaltak szerint

- a köztisztviselökjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben a közszolgálati jogviszony létesítéséhez elöírt
egyéb feltételek.

- Min. 3 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. szerint

Csatolandó iratok:
- személyi és szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstöl szá-

mított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követö

30 napon belül.
Az állás betölthetö: a döntést követöen azonnal. Akineve-

zés határozatlan idöre szól.

Erdeklödni Keresztény Anikónál az alábbi telefonszámon
lehet: a (26) 336-028.

A pályázatokat írásban - Borisz Edit jegyzö részére - az
alábbi címre kell benyújtani:

Pilisborosjenö Község Önkormányzata 2097 Pilisborosje-
nő, Föút 16.

POLGÁRMESTER
PilisborosjenS Község Önkonnányzata

Pilisborosjenó, 2097 Fő út 16.
Tel: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-028/24

E-mail: b'hivatal freestarthu

A mai napon az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §
értelmében a Településszerkezeti Terv változást (az MO
gyorsforgalmi út nyomvonalának feltűntetésével)
közszemlére kifüggesztem.

Pilisborosjenő, 2003. december 19.

^cK^dc^ér János
polgármester

PILISBOROSJENÓI HÍRMONDÓ 27

Je őkön -tóvonat

mely készult Pilisborosjenő ÖDkonnányzat
Képviselő-testületének

2003. december 18-án megtartott
testületi üléséről

456/2003. . 18. sz. Kt határozat

Pifísborosjeno Kozség Oikomiájnyzat Képviselő-testülete (9 szavazaíból: 9 igen szavazattal) a
Pilisborosjenő Településszerkezeti Tervéröl szóló 29/2002. (ffl. 27.) Kt. határozat
módosításáról a Lazarét térségében.

Püisborosjenö Község Képviselő-testülete a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV.
^f^:^ ?6-^ (1) bekezdesébea kapott felhatalmazás alapján PiUsborosjeüő 29/2002. (IH^
27'LKt-határozattal JóváhaSyott Településszerkezeti fervét a jelen határozat T. sz.
mellékeltének megfelelően módosí^a.

A telepűlesszerkezeti terv 2.2. 1 pontjának hannadik bekezdésének szövege helyére az alábbi,
új harmaáik bekezdés keröl:

"Az Oszágos Teruletrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. (OTrT) előírja azt, hogy az
MO gyorsforgalmi út nyomvoDalát Pilisborosjenő teröletének érmtésével kell veZtm.
Tekintettel a település adottságaira a településszerkezeti terv - az OTrT-ben előírtaiaíak
me^lelően - az MO útoak olyan nyomvonalát tűnteti fel, amely eleget tesz az ors^gos
celkitűzések teljesítesének, ugyanakkor a lehetö legkevésbé károsítja a település k^vező
kömyezeti adottságait, mefrye fejlesztési lehetöségeit"T

A telepűlésszerkezeti terv 2.2.2. 1. 1.3. pontjában szereplő mutotók közül a
beépítettség mértéke 15 %-ról 20 %-ra módosul.

Felelős: Polgánnester, Jegyző
Határidő: folyamatos

k. m. f.

KűUerJánoss. k.
polgánnester

Borisz Edit s. k.
jegyző

^'' ^- ^ í,

/^. 'tíi&ian hiteléűl:
i^ ^ ^. r \.!

'ííJ'
6%

,

S. ^.. " &üir--^
o ar^ Tó1
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POI
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Pilisborosjenő, 2097 Fő út 16.
Tel: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-028/24

E-mail: b'hivatal freestart. hu

Közép-Magyarországi Területí Föépítési Iroda
Hajnóczi Péter Ur területíföépítész részére!

Buda est
Városház u. 7.
1052

Szám: 657-30/2003.

TiszteltCím!

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. december 18-i ülésén úgy
határozott, hogy figyelembe véve a szakmai véleményében foglaltakat, a Településszerkezeti
Tervet kiegészíti a MO Pilisborosjenő számára elfogadható nyomvonallal és az így kiegészített
tervet ismételten közzéteszi, illetve Önnek véleményezésre megküldöm a fenti határozatnak
megfelelöen, és mellékelten megküldöm a Telepűlésszerkezeti Terv módosításának
jóváhagyásra szánt részét.

Mielőbbi válaszát várva.

Pilisborosjenő, 2003. december 19.
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. GYÓGYTORNA - egyéni és cso-
portos terápia niozgásszervt- és
gerincpanaszokra, mütéti ető- és
utókezelés.

. ORVOSI MASSZÁZS - ízületí- és
izomfáj'dalmak liezelése, stressz-
oldás.

. MÁCNESES REZONANCIA TERÁ-
PIA - allergia, krónikus ideg- és
daganatos fájdatmalí, naozgás-
szervi panaszok, sérülések, al-
vászavarok kezelése.

Bertóné Fehér ?va okl. gyógytornász.
Tel: 06-26-336^230;
06-20-495-67-91

Konténeres szállítás
SZOMORAJENÖ

teherfavarozó

Telefon:
06.309 427-922, 06-309 840.062

Th^ Potwer of Oresms

AZÚJ MEGÉRKEZETT!

és megtekinthetők a Nonda 2004-es uidonságai iss

- a megújult 3 és 5 ajtós Civfc
- a kiböviteU palettáfú Jazz-paletta
- a felfríssftett CR-V terepjaró
Egyedi hitelkonstrukciók!

AUTOHÁZ

1837 Budapert, Bojtíir u. 4<-4>.

Tel^x: WST-WI-n Tel. : W-22-22; 2W.13.K

e-malfc hondatennotoflero. hy

Web: www.hondatiftnno. hu

fro
si
ei

Tel; 06-26-336-768
06-30-395-6586

Szobafestő, mázoló, tapétazó
NAGYJÁNOS

2097 Pilisborosjenő
Pataku. 13.

06-26. 336-218, 06-30-992. 6661

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORNÁNYZAT ffiVATALOS LAPJA

Peteias kiadó-
A képwseB-testulet Kulturális és Sport Buotfága

Ffiszerkesztő: Oorög Aíhéaa

Szerkesztfffaaottság:
dr. FUk Istvtn, Kwesztessy Péter, Kozáry Vlimos

Á szerkeszt^ég (A&e:
X>7 Pi&barogjenő, Ezüsthegyi ut 2$.
E-mail: mediaanRmail. daianetAu

Tipográfia (s iiyomdai auntífc Róaai Bt.

Megeteoik: havonta, tapaárta nindcn fadnap 25-éa.

Engetiélyszáa: 3 41/463,2/1999
'fegesatí a Magyar Posta

G ^OLT
NÉVEN MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ HÁZÉPÍTÉSHE

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTESZKEDÉSHEZ,
BARKÁCSOLÁSHOZ SZÜKSÉGES KELLÉKEK ÉS

SZERSZÁMOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL,
VALAMINT DEKORACIÓS.ANYAGOKKAL VÁRJU

VÁSÁRLÓINKAT.
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Márkakereskedés és szerviz
1039 Budapest, Rákóczi u. 33.

SUZUKI
"Velűnkjó útonjár!"

Szalon:
Szerviz:
Fax:
E-mail:
Website:

1.240-44-44
1-436-79-20
1-436-79-26

suzukiromai@vnet. hu
www.suzuld.hu

U/- és hQsasnáltowtó értékesítés.
sználtoutó besxámítás.

elysssíní hÍteKfgyfntéjeé&.
Iforosszério- és bistosftási munffáff.

eljes köríí szervizszolgéltQtós.
eredetvizsQálot, zélelliártyQ.

Nyitva: hétfo-péntefc 8-18 h-ig, szombat: 9-13 h-ig
13 [j@lBJg|3lsigJElB]Sl3EIBIEIBIBISIBIBJE!IBIBIBJ@IBIBI3I5ISI3JBISIBIEIBIBI5P S
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Kezdem az elején. 2002 október 20.
hajnal:

Elvesztett polgármesteri választás,
nyertes Pilisborosjenői Községvédő
Egyesületi mandátum. Bizakodó, tettre
kész emberek, eredmény 7:5. A "hetek"
azonban, akár név szerint is, mára sokak
szemében szitokszó lett a falunkban.

Még a választás előtt, sokan, nem he-
ten és nem tizenketten, úgy véltük, hogy a
hatalom gyakorlása nem lehet belterjes,
kirekesztő, olyan, ahogy az előző ciklus-
béli polgármester fogalmazott: "az én de-
mokráciám érvényesül a döntésekben".

Mi, az akkori jelöltek, (községvédők)
nem így gondoltuk.

A választók többsége sem!
Az eredmény ismert, a Községvédő

Egyesület jelöltjei többséget szereztek a
képviselő testületben. Es még mindig a
választás éjszakája: kimerült, fáradt, biza-
kodó, boldog emberek. Tehetjük, amit
ígértünk!

Tehetjük, tettük?!
Nem. NEM valósítottunk meg sem-

mit, legalábbis abból, amit ígértünk.
Fájdalommal írom, de ez az igazság.

Hiába a több tucat ötlet és elképzelés,
több száz határozat, a falu nem lát, nem

érzékel eredményt, nincs az előző ciklu-
sokhoz képest értékelhető változás.

Nincs út és járdaépítés, gyalogátkelő a
Bécsi úton, új orvosi rendelő, iskolabőví-
tés, játszótérépítés, új óvoda, Internet be-
ruházás stb., stb.

Allóháború van. Es már sajnos van va-
lóságos áldozat is. Egy szerencsétlen,
balesetben elhunyt fiatal nő a Bécsi úton!
Hozzáteszem, megveretés és drogfo-
gyasztás is van a falu központjában.

Természetesen a fentiekért a megvá-
lasztott képviselőket nem terheli közvet-
len felelősség, de tevékenységük kihat az
egész közösség életére.

Fentebb úgy fogalmaztam, állóhábo-
rú van. Igen. A polgármester és a több-
ségi képviselők között. Soha az előző
ciklusok idején, a regnáló polgarmester
nem idézte az Otv. az Aht. az Amr. vo-
natkozó paragrafusait úgy és olyan
"szakszerűen" mint most, ha műszaki
vagy egyéb fejlesztésről van szó. Teszi
ezt, saját bevallása szerint "egyszerű vil-
lanyszerelőként", tanácsadói legnagyobb
örömére. ("Csak törvényesen, szaksze-
ruen, ahogy anno a községvédők mond-
ták"!) Ugyes, mondhatnánk, csak a
módszer nem vezet sehová.

Nem lehet a község polgármestere-
ként, minden lényegi döntés előtt haza-
szaladni, otthon a véleményt kikérni,
majd így megerősödve visszajönni és a
többségi döntéssel szembehelyezkedni.
Nem lehet következmények nélkül főál-
lásban, tisztes jövedelem mellett, a több-
ségi akaratot nem végrehajtani. Nem le-
het a belterületbe vonások kapcsán ér-
dekvédőként fellépni, majd az MO-ás
nyomvonalába eső, számunkra stratégiai
fontosságú terület (013-as) anyagát visz-
szatartani a második körös egyeztetésról.
Nem lehet az Internet vállalkozói szerző-
dést jogellenesen záradékkal ellátni,
majd azaláírást követően közölni a vál-
lalkozóval: "elkezdheti a beruházást, de
nem fizetem ki".

Nem lehet minden egyes jobbító szán-
dékú, előrevivő képviselő-testületi hatá-
rozatot újra

és újra tárgyaltatni, majd "jegelni".
Nem lehet... és sorolhatnám.
De lehet dolgozni. Mindenkinek azért,

amit ígért. Es lehet együttműködni.
Nincs más út.

Kara Arpád
képviselő

Válasz Matuz István
ftivoIamBivésznek!

Néhány észrevétel a válaszra

Képvisetökfogadóérái

A polgármester t^jékoztatója

Még mindig a belterületbe
voaásokról

A

3> E

Gyertyaszentelő
BoIdftgassiEeay

Nebutó alapítvány

Filmtíub

Egyatt élünk
Pilisborosjenőn

Sítábor2004
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1. 14 SzMSz-ben (vagy mellékletében) nem szerepelnek az Ámr által előírt
Szabályzatok.

Tisztelt Matuz István, füvolamuvész Úr, Tisztelt Liszt és Doppler-díjas,
Erdemes Muvész, a Debreceni Egyetem Tanszékvezetó' Professzora, a portu-
gáliai Aveiró-i Egyetem Professzora! Tisztelt Püisborosjenoi Adófizeto Pol-
gár!

Arra kérem, hogy győződjön meg róla személyesen, hogy ma, amikor e
választ írom Önnek, 2ÖÖ4. január 22-én, 4 hónappal az első határozat után,
nincsenek teljesítve a kötelezettségvállalás törvényi elofeltételei.

Az előfeltételeket az első döntés előtt, vagy egyidejűleg biztosítani kellett
volna. (szept. 25.) Vagylegalább az újratárgyalási kezdeményezésem tárgya-
lásának idejére. (okt. 9.) Az önkormányzati törvény egyszer ad lehetoséget a
polgármesternek újratárgyalási kezdeményezésre, a döntést követő szűk, tör-
vényi határidőn belűl. A képviselő-testület felé nekem nincs több lehetosé-
gem, hogy az előkészítés kielégítő mértékét, a törvény által kötelezően előírt
előfeltételek teljesülését elősegítsem.

Illetékes bizottsággal leveleket váltottam, kötelezettség vállalásokról: ál-
talános követelmények tekintetében 2003 októberében, az Intemet vállalko-
zásról konkrétan 2003 decemberben polgármesteri intézkedést tettem.

2. Szándékában áll-e egyáltalán aláími a szersadést, ha igen, mikor?
Ajegyző hosszú távolléte alatt, karácsony előtt ajegyző helyettese ellen-

jegyezte a kötelezettségvállalást. A szerződést kénytekn voltam ideiglenes
záradékkal ellátni, és úgy aláími. Ezt tette az Ablaknet Kft. ügyvezetője is.
A záradék addig kíséri a szerződést, amíg az abban sorolt, és fentebb ismer-
tetett hiányok pótíásra nem kerülnek.

3. Amennyiben a polgármesteri mandátuma idotartama alatt továbbra sem
swndéfiwik aláírni a sserwdést, mikor és milyen formában fogja vissw-
sa^áltatni az eddigi befizetok pémét, természetesen kamatokkal, valamint
- az elmaradása miattfelgyűü - vesüeségeikkel együtt?

Az eddigi befizetők pénze az önkormányzatnál "függő bevétel"-ként
van nyilvántartva. Többen visszakérték, a hivatal visszafizette. A kamat kö-
vetelését és vesztesége megtéritését kérem, hogy azok felé érvényesítse,
akiknek a mulasztása - és még mindig nem teljesítése - miatt késik a meg-
valósítás.

4. Azaláírás további megtagadása esetén milyen célra swndékozik fordítani
az Intemet-szolgáÜatás bwezetésére irányuló, a képviselo-testükt által meg-
szavazott önkormányzati támogatás összegét?

A képviselő-testűlet 364/2003. (IX. 25. ) Kt. határozata tartalmaz max. 2
millió Ft-ot az önkormányzati vállalkozásra, ez nem "támogatás", hanem a
megvalósítás költsége volna. A költségvetésben azonban nem határolta el a
képviselo-testület a költség eloirányzatát, így e kérdésére nincs mit vála-
szolnom,

Amit On - és a többi olvasó - a Hírmondó ugyanezen számában dr. Fiák
István tollából "Az Intemet-beruházás viszontagságos története" címmel ol-
vashat, az a fentiek ismeretében az On számára is nyilvánvalóan: részben
igaz, részben nem.

A cím sem korrekt, nem "beruházásról", hanem "önkormányzati vállal-
kozásról" van szó, s ez nem kis különbség. Hogyan számolt megtérülést Fi-
ák úr, amikor még díjrendelet sincs?

A vita valóban terméketlen volt, az előterjesztők és köztem, hiszen újra-
tárgyalás, levelezés, polgármesteri intézkedés és minden erőfeszítésem elle-
nére máig nem teljesítették az eredeti előterjesztők a törvényi előfeltételeket,
melyeket az On első kérdésére adott válaszomban felsoroltam.

Ajan. 7-i aláírásnak semmi köze a Hírmondóban is megjelent 40 aláírású
nyüt levélhez. Bár tennészetesen értesültem az aláírásgyűjtésról, azzal egyi-
dejűleg, amikor azt a Községvédő Egyesület tagjai és pártoló tagjai az ürömi
Badacsonyi kocsmában (Oreg Sváb) megkezdték. A Hírmondóban is leközölt
levelet nem én vettem át a hivatalban, és közel 2 héttel a szerződés aláírás
után, a Hírmondó megjelenése után kaptam meg.

Tisztelt Matuz István Ur! Bármüyen tárgyban szívesen válaszolok kérdé-
seire, ha a vonatkozó információ rendelkezésemre áll. Akkor is, ha nem tá-
mogatja 40 aláírás, és nem a Hírmondóban teszi fel a kérdést, hanem felke-
res, vagy felhív.

rhány észrevi
úr

s k
írt álaszára

1. A szerkesztőség 2003. decembere
óta nem ad helyt szidalmazásnak,
rágalmazásnak, még akkor sem, ha
az polgármester úr leveleiben szere-
pel. Ennek oka: a Pilisborosjenői
Hírmondó az önkormányzat lapja,
közpénzből kerül kiadásra. A köz-
pénzt pedig közcélokra és nem ma-
gáncélokra kell fordítani. Oncélú
cirkuszt más kiadványokban és saját
pénzen lehet csinálni. Akit érdekel,
majd ott elolvassa.

2. Több mint fél éve zajlik az önkor-
mányzati RDSL-beruházás előké-
szítése. Ha az előkészítésből bármi
hiányzott polgármester úrnak, ak-
kor egyrészt a hiányt maga is pótol-
hatta volna konstruktív előterjesz-
téseivel, másrészt az általa hiányolt
előfeltételeket épp az általa irányí-
tott apparátussal (Polgármesteri
Hivatal) kellett volna előkészíttet-
nie. Hiszen neki 2002-2006 között

ez a foglalkozása, ezért kapja a fize-
tését.

3. Kilóg a lóláb: ha összeadjuk azt a
munkaóra mennyiséget, amelyet
polgármester úr az önkormányzati
RDSL-beruházás megvalósításának
kritikájára és akadályoztatására for-
dított, akkor megdöbbentő adatot
kapunk: ennek a munkamennyiség-
nek a felét is elég lett volna a beru-
házás sikeres előkészítésére fordíta-
nia, s akkor most nem lenhe mire
hivatkoznia. Igaz, hogy akkor már
régeai működne a rendszer falunk
lakóinak nem kis örömére. Észre
kellene már vennie végre, hogy az
"annáljobb - minél rosszabb" elwel
semmire nem megy, csak a beruhá-
zások megvalósítását képes hátrál-
tatni és akadályozni. Amíg hagyjuk
és eltűrjük. A továbbiakban én ezt
nem kívánom eltűrni.

dr. Fiák István

képviselő

... és elkezdtem számolni. Elég sok
pénzébe kerülhetett a falunak. Mert
ugye nemcsak a címzett kapta meg,
hanem még legalább 70-80 ember,
azok is, akik az eredeti - és nem nyílt-
levelet alá sem írták. Legalább ennyi
boríték, papírok, a nyomtató festék-
patronja, az önkormányzati gépek,
az önkormányzati munkaerö magán-
célra való használata, és még ki tudja
milyen költségek a köz pénzébol, vá-
laszul egy magánlevélre. Több is ve-
szett Mohácsnál - mondanám, ha
olyan jól állna anyagilag a falu, és ha
nem volna mindez felesleges - több
okból is. Csak egyet említek: minek a
levél, ha egyébként is meg akarja je-
lentetni aláírója az újságban? Bocs.
Költői kérdés volt, amire ugye nem
kell válaszolni.

...és elkezdtem gondolkozni. Két
mondaton. Az egyik így szól: "Bár
természetesen értesültem az aláírás-
gyujtésrol, azzal egyidejűleg, amikor
azt a Községvédo Egyesület ta&jai és
pártoló tagjai az ürömi Badacsonyi
kocsmában ( Oreg Sváb) megkezd-
ték." A másik mondat: "...a Hínnon-
dóban is leközölt levelet nem én vet-

tem át a hivatalban, és közel 2 héttel
a szerződés aláírása után, a Hírmon-
dó megjelenése után kaptam meg."

Gratulálok. Méghozzá egy olyan hi-
vatalhoz, ahol a földszinti ügyfélszol-
gálati irodában leadott, átvett, /átvet-
tem: 2004. 01. 06. Pappné/, iktató-
számmal ellátott levelet az emeleti
polgármesteri szobába két hét alatt
tudnak felvinni. Igy legalább magya-
rázatot kaptam arra nézvést, miért is
mennek ilyen szédületesen gyors
tempóban a dolgok a faluban.

...és elkezdtem énekelni. ,Jóóóós-
ka! Levelet hozott a Póóóósta!.. Azt

írtad: nem szeretsz!" Hát bizony azt.
Meg kell barátkoznom a gondolattal,
minket itt nem szeretnek. Ebből a
levélből, amit sokan kaptunk, szá-
momra ez az egy derül ki kristálytisz-
tán. A segíteni akarásnak, a "gyerünk
fiúk, oldjuk meg együtt a problémá-
kat" mondatnak nyoma sincs. Pedig
nagyon kockázatos dolog a fejlődés-
nek útjába állni. Megtörténhet, hogy
gyorsabb mint mi, s a végén még el-
üt.

.. .és jön a tavasz. A madarak csiri-
pelik, hogy az antenna már áll a falu-
ban. Sőt, az Internet bekötések is
elkezdődtek. Enekeljünk együtt to-
vább: "...Jóóska, ne bántsd a szíve-
met, Jóska, inkább tenálad száz évre
befizetek..."

(vzs.)

KEPVISELÓK FOGADÓÓRÁI
Dér András

dr. Farkas László:

dr. Fiák István:

Galambos Ferenc:

Kara Árpád:

Keresztessy Péter:

Marosi László:

Mayer Róbert:

Szimeth Mária:

Varsányi Zsuzsa:

Zsitnyányi Attila:

mtnden 3. hónap második szerdáján 17.00-18.00
legközetebb: 2004. március 10-én 17.0&-18. 00
mlnden 3. hónap etső keddjén 17.00-18.00
legközetebb: 2004. március 2-án 17.00-18.00
minden 3. trónap utotsó hétfőjén 17.00-18.00
legközetobb: 2004. február 23-án 17.00-18. 00
mfnden 3. hónap Utolsó péntekén 17.00-18.00
togtözetebb; 2CÜ3. fefaruár 27-én 17.00-18.000
miníien 3. fw^l^i rttetsó ésütörtökén 17.00-18.00
legk&retoblK WOÍ. Ístotuár 26-án 17.00-18.00
minden 3. hórtaip tí^t's^ pénfekén 17.00-18.00
tegközetebb; >XW. febru^ 27-én 17.00-18.00
minden 3. (tóftap utotsé kecldjén 17.00-18.00
legk&selebtt: 2004. február 24-én 17.00-18.00
minden 3. h6nap utolsó szerdáján 17.00-18.00
tegközelebte 2TO4. február 25-én 17.00-18.00
minden bónap etaő hétfőjén 17.00-18.00
legközelebb: 2004. március 1-jén 17.00-18. 00
minden 3. hónap első hétfőjén 18.00-19.00
legközelebb: 2004. március 1-jén 18.00-19. 00
minden 3. hónap első keddjén 18.00-19.00
legközelebb: 2004. március 2-án 18.00-19. 00

Püisborosjenő, 2004 01. 22. Tisztelettel:
KüllerJános
polgármester

Őkelmében méteráru, rovidáry, laltástextil, (livatáru, villamosság, ipareikk, barkácsáruk, játék! Föggfinyvarrás, alaliítás.



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A januári Hírmondóban megjelent, ön-
kormányzati Internet-szolgáltatással kap-
csolatos nyílt levélre válaszomat átadtam a
szerkesztőségnek.

Sok fontos napirend volt a 2004. január
29-i, rendes képviselő-testületi ülés Meghí-
vójában.
1. 2003. december 18-i ülésünkön határo-

zatban osztottuk ki a bizottságoknak a
feladatokat -januári határidővel - a
kötelezo, és eddig elmaradt, rendeletek
megalkotása érdekében. Felsőbb jogsza-
bály írja elő egyes tárgyakban a helyi ren-
deletalkotást, melyek határideje lejárt
(pl. : Állattartási, Kömyezetvédelmi ren-
deletek). A 2004. évi költségvetésünk
megalapozásául szolgáló helyi díj-rende-
leteket (csatoma, szemét-szállítás, étke-
zési díj, Intemet szolgáltatási díj) meg
kellett volna hoznunk, jogszabály és
szerződések is köteleznek erre bennün-
ket. Február 12-én elő kell terjeszteni a
költségvetést. Jogi bizottság elnökének
indítványára a képviselő-testület levette
a napirendrol a rendeletalkotási napi-
rendeket.

2. Nem targyaltunk a Lazaréttel kapcsola-
tos HESZ módosítási rendeletről sem,
mert ajogászok által támasztott elofelté-
tel - a közmuvesítés átvállalását, keret-
biztosítéki jelzálog bejegyzés tűrését,
ajándékozást tartalmazó Megállapodás
minden tulajdonos általi aláírása - nem
teljesült maradéktalanul. A feltétel-sza-
bását és a tárgy napirendről levételét sú-
lyos hibának tartom, mert a Pilisboros-
jenő által elutasított MO körgyűrű záró-
szakaszt is tartalmazó Budapesti Agglo-
meráció Területrendezési Tervéröl szóló
törvényt a Kormány már elfogadta és az
Országgyűléshez beküldte.

3. SzMSz tartalmi és formai követelmé-
nyeinek megfelelő, a képviselőkhöz elő-
re kiküldött Előteqesztéseket készítet-
tem a januári rendes ülésre:
- Határozattal, erre a határidőre voltam

kötelezve a felszíni víz-elvezetés és út-
építés tervezőjének kiválasztásával
kapcsolatos előterjesztésre,

- Korrigáló javaslatról készítettem Elő-
terjesztést a Malomdulő tulajdonosai-
val kötött Megállapodásban lévő hi-
bákjavítására.

- Előterjesztést készítettem a lejárt ha-
táridejű határozatokról szóló beszá-
molóról,

- A képviselő-testület 2004. évi munka-
tervére javaslatot készítettem, hogy
ennek mentén, vagy akár módosítva,
de mindenképp ütemesen, koncepció
mentén dolgozzunk idén.

- Előterjesztéseket készítettem az
SzMSz és 2. sz meIléMetének teljes át-
tekintését követően az ellentmondá-
sok feloldására, a hiányok pótlására, a
jogsértések megszűntetésére. Fontos,
hogy muködésünk szabályait lefektető
helyi rendelet korrekt és teljes legyen.

- A 2004. évi működési költségvetés -
jelen tervezési fázisban mutatkozó -
nagy hiánya miatt, költségcsökkentési
szándékkal a képviselő-testület állan-
dó bizottságai számának és a bizottsá-
gi létszámoknak csökkentésére készí-
tettem Előterjesztést. Minden önkor-
mányzati feladat kiadási előirányzatát
a lehetséges minimumra szorítjuk le,
kötelességünk a bizottsági működéssel
kapcsolatos költségeket is csökkente-
ni. Jelenleg vannak képviselők, akik
5-6 bizottságnak is tagjai, egyben el-
nökök is. Fizikai képtelenség ennyi bi-
zottságban érdemi munkát végezni a
képviselő-testületi munkán kívül, tár-
sadalmi megbízatásként, szabadidő-
ben! A színvonal rovására megy. Ja-
vaslatom szerint a 8-9 tagú bizottsá-
gok létszáma is 5-re csökkenne, amitől
már hatékony munka várható, és 1-1
képviselő csak 2-3 bizottságnak lehet-
ne tagja, így érdemi munkavégzés tör-
ténne a bizottságokban.

Dr. Fiák István indítványára minden
előterjesztésem lekerült a napirendről, a
képviselő-testület a polgármester egyet-
len eloterjesztését sem tárgyalta!

4. A Műszaki, Beruházási, Teriiletfejlesz-
tési és Környezetvédelmi bizottság, vala-
mint a Jogi és Ugyrendi bizottság közös
előterjesztést tett, melynek tárgya I.
ütemben az orvosi rendelőt, II. ütemben
az új Polgármesteri Hivatalt, III. ütem-
ben a körzeti megbízott helyiségét tar-
talmazó Községháza tervezésére vonat-
kozó szerződés-kötés. A bizottságok az
előteq'esztés szövege szerint a tárggyal
már hónapok óta foglalkoztak, egy ta-
nulmánytervet is elkészített már Kara
Arpád úr által felkért tervező, így kér-
dés, hogy miért csak most, az ülésnapon
nyújtották be az Előterjesztést? Min-
denképp haladás, hogy nem szóban -
mint korábban általában - hanem írás-
ban tették meg. Ha majd gyakorlattá vá-
lik az írásos előterjesztés részükről, bi-
zonnyal az SzMSz előírásainak isjobban
meg fog felelni. Sürgős napirendként
tárgyaltuk, mert ez volt az utolsó idő-
pont, ami még nem zárja ki, hogy enge-
délyezett tervünk legyen a 2004. évi pá-
lyázati lehetőségek idejére.
Vádol engem az Előterjesztés szövege az-
zal, hogy máig nem hajtottam végre egy
júliusi határozatot. Augusztusi ülésszünet
után szeptemberben ezt a júliusi határo-
zatát a képviselő-testület 10:1 arányú sza-
vazással visszavonta. Visszavont határo-
zat teljesítését kérték számon tőlem Kara
és Fiák urak előterjesztésükben.
Ugy vohia természetes, hogy a bizottsá-
gok előzetesen egyeztetett, képviselőkhöz
időben tíküldött, döntésre előkészített
előterjesztéseket nyújtsanak be a képvise-
lő-testületnek. Az üyen előkészítést köve-
tő döntést végre lehetne hajtani. Az Elő-
terjesztéshez a két bizottság által mellé-

kelt, elfogadásra ajánlott szerződés fizeté-
si kötelezettségeit az önkormányzat nem
teljesíthette volna, törvénybe ütközött
volna.( júniusig). A határozati javaslat,
mint általában, most is haladéktalan alá-
írására kötelezte volna a polgármestert,
ezzel a teljesíthetetlen tartalommal. Na-
gyon fontosnak, sürgősnek tartom a ter-
veztetések kezdését! Feltártam az egyet-
len lehetséges megoldást, ez alkalommal
nem volt hiábavaló az erőfeszítésem, hogy
yegrehajtható döntés szülessen.
Orömmel tájékoztatom a lakosságot,
hogy a megtárgyalt módosítások átveze-
tését követően a napokban megköthet-
jük a szerződést a Községháza tervezte-
tésére.

5. Több képviselő által is támogatva felme-
riilt, hogy az új Óvodát a papi földek
melletti önkormányzati és kisebbségi
önkormányzati telkekre építsük meg,
szép és tiszta környezetben, minden
funkció kielégítése mellett is földszintes
épületként. Egyeztetés, "társadalmi vé-
leményeztetés" következik még az első
negyedévben, a döntést megelőzően. A
volt Interpríma telkén építhető Ovodára
előterv készült, de több képviselő tetszé-
sét nem nyerte meg.

6. Tárgyalta az ülés Szimeth Mária alpolgár-
mester asszony Előterjesztését a Volán-
busz közlekedés iüetve szolgáltatás rossz
- és az utóbbi hónapokban tovább romlott
- színvonaláról. Elfogadtuk a szintén álta-
ia fogabnazott levelet, melynek a Volán
Rt. vezetéséhez küldésével a megemelt
árú szolgáltatásjavítását követeljük.

7. Elfogadtuk a Római Katolikus Egyház-
zal az ONO működéséhez szükséges he-
lyiség használatával összefüggő megálla-
podás 1 éwel hosszabbítását.

8. Tavaly őszi határozatunk volt fóállású
föépítész alkalmazásáról, a hirdetésre
tavaly nem volt jelentkező. A Műszaki
és Jogi bizottságok előterjesztették heti
1 napos főépítésszel kötendő szerződés
tervezetét elfogadására. A jegyző szom-
széd településről jelentkezett főállású
főépítészről számolt be. A napirendet a
képviselő-testület felfüggesztette, helyi
hirdetőtáblán 1 hetes ismételt meghir-
detésre kötelezte a jegyzőt.

9. 3 tárgyban törvényességi észrevételt tett
a jegyző. Egyet elfogadott, egyet elutasí-
tott a testület, egyet a jegyző visszavont.

lO. Viták folytak az ülésen több tárgyban.
Miért volt zárva az il]úság rendelkezésé-
re bocsátott Interpríma épület, kell e
OTP tenninál a hivatalba, vagy Inter-
neten intézzük az átutalásokat, jogom
volt e ideiglenes záradékkal ellátni az ön-
kormányzati gyors-Intemetre vonatkozó
vállalkozási szerződést? Ez utóbbival
kapcsolatban dr. Fiák István szerint majd
a bíróságon kell válaszolnom.

Pilisborosjenő, 2004. 01. 30.
Küller János polgármester

PIUSBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Néhány pantasítás
a polgánnester úr
tájékoztatájához:

1. A képviselő-testület a beruházások-
kal összefüggő előterjesztéseket tár-
gyalta, mert azokat előbbre valónak
tekinti, mint a még oly fontos, de 15
nap késedelmet talán elbíró állattar-
tási rendelet megalkotását.

2. A belterületbe vonásokkal kapcsola-
tos megállapodások megléte nem jo-
gi feltétel, hanem a 2002-2006 kö-
zötti időszak tekintetében kezelé-
sünkre bízott közvagyon biztosítása,
védelme érdekében szükséges. Ha a
kb. 2 mFt értékű önkormányzati
RDSL-beruházásnál polgármester
ár az Áht. és az Ámr. eiőírasait citál-
ja folyton, akkor a belterületbe voná-
soknál a területenkénti 5-600 mFt
kockázat kezelését miért tartja szük-
ségtelennek?

3. A Községháza terveztetésére pályá-
zat kiírását rendelte el a képviselő-
testület 2003. július 03-i ülésén. Fele-
lős: polgánnester. Határidő: 2003.
július 15. Sajnos polgármester úr ezt
a képviselő-testületi döntést sem haj-
totta végre, ezért kellett azt 2003.
szeptemberében visszavonni. Ezt kö-
vetően látva polgármester úr mulasz-
tása révén előállt helyzetet, középü-
leteket tervező irodákat kerestem

meg annak érdekében, hogy a képvi-
selő-testület 39/2003. (I. 30.) Kt. ha-
tározatában elfogadott 2003. évi fej-
lesztési koncepció orvosi rendelőre,
polgármesteri hivatalra és óvodára
vonatkozó rendelkezései végrehajtá-
sát elősegítsem. Polgármester úrnak
igazából arról kellett volna gondos-
kodnia, hogy az általa megírt ciklus-
programot végre is tudjuk hajtani: a
2004. évi költségvetés elfogadásáig
átmeneti rendelkezések előterjeszté-
sével tüdtuk vobia biztosítani a bem-
házások előkészítéséhez szükséges
forrásokat és azok kifizethetőségét.

4. Az önkormányzati RDSL-beruházás
megvalósítására vonatkozó szerző-
dést polgármester úr törvénytelenül
és képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül módosította, egészítette ki,
mely emiatt jogellenes, tehát sem-
mis. A képviselő-testület jogkörét
azonban még polgármester úr sem
vonhatja el, erről tényleg a bíróság
előtt kell majd számoí adnia.

Kara Árpád
képviselő
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Az MO nyomvonalának falunk számára opti-
mális kijelölése és az MO mások által ránk kény-
szeriteni kívánt és falunk érdekeivel ellentétes
nyomvonalának megakadályozása érdekében
zajlanak jelenleg falunkban a belterületbe voná-
sok. Ezek az eljárások a következő területeket
érintik: az első teriilet a Lazarét területe; a má-
sodik a Fő át-Budai út közötti teriilet; a hanna-
dik a Tücsök utca melletti terület.

A Lazarét területe tekintetében lezajlottak
az Étv. szerint előírt eljárások, s a területen fek-
vő ingatlanok tulajdonosaival megkötendő meg-
állapodás szövege is véglegesedett. Az ingatlan-
tulajdonosok a napokban írják alá az általuk ki-
jelölt jogi képviselő meghatalmazását annak ér-
dekében, hogy nevükben és képviseletükben tel-
jes jogkörrel eljárva meghatalmazottként alá
tudja ínü a fejlesztési megállapodást az önkor-
mányzattal. A megállapodás aláírását követően a
Lazarét területét rendeletalkotás útján belterü-
letbe vonja a képviselő-testűlet.

A másik két teriilet tetóntetében az önkor-
mányzattal kötendő fejlesztési megállapodás
véglegesítése folyamatban van. Ezzel a folyamat-
tal párhuzamosan a képviselő-testület 2003. no-
vember 20-i ülésén úgy döntött, hogy egyrészt el-
fogadja a Fő út-Budai út és a Tücsök utca mel-
letti ingatlantulajdonosok joglemondó nyilatko-
zatát azzal, hogy ha ezen nyüatkozatokat az in-
gatlantulajdonosok a Polgármesteri Hivatalban
hiánytalanul leadják, akkor az adott területekre
vonatkozó Szabáfyozási Tervek Étv. szerinti má-
sodik körös egyeztetése megindítható. Az Étv.
szerinti második körös egyeztetési eljárásban az
ületékes hatóságoknak 21 napjuk van a nekik
megküldött Szabályozási Tervek véleményezésé-
re, majd ezen határidő lejártát követően polgár-
mester úr köteles az egyeztetési tárgyalást össze-
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hívni és arra minden véleményadásra jogosultat
meghívni. Mivel a határidő lejárt, ezért az érin-
tettek és az érdekeltek polgánnester úr - az
egyeztetési tárgyalás konkrét időpontját megje-
lölő - meghívójára várnak. Remélhetőleg erre a
tárgyalásra febmár hónapban sor kerül.

E három terület belterületbe vonása tehát az
MO számunkra optímális nyomvonalának kijelölé-
sét segítheti elő. Ugyanakkor tudomásul kell ven-
nünk ennek következményeit is: ezzel a három te-
rülettel növekedni fog falunk beépített területe és
lakosságszáma. Ha e három területhez hozzá szá-
mítjuk még azt a kettőt is - Budai Tégla Rt. és a
Maloffldűlő temlete -, melyek a Bécsi úti telepü-
lésrészen fekszenek, s melyeket az előző képvise-
lő-testület vont belterületbe, akkor biztosan állít-
ható, hogy az öt terület teljes beépítésének és be-
népesedésének végére falunk lakosságszáma a je-
lenlegi kb. 3400 fő kétszeresére növekszik.

A fentiekben jelzett három terület belteriilet-
be vonása azonban még ezzel a következménnyel
számolva is vállalhatóbb döntés, mint a falunk
érdekeivel teljesen ellentétes és az életminősé-
günket radikálisan gyengítő, mások által ránk
erőltetni kívánó MO nyomvonal felvállalása.
Több, a lakosságszámot növelő belterületbe vo-
nás a képviselo-testület 2006-ig tartó ciklusába
nem tervezhető. Falunk beépített területeinek
határait Uröm, mezőgazdasági földek és a ter-
mészetvédelmi terület szegélyezik. A természet-
védelmi terület és a beépített terület közötti me-
zőgazdasági területeken kizárólag olyan sport-,
rekreációs, turisztikai, egészségügyi beruházások
képzelhetők el, melyek falunk lakóinak életmi-
nőséget javítják és elosegítik az önkoimányzat
bevételeinek növekedését. Az élhető falusi kör-
nyezet ennél több terhelést már nem bír el.

dr. Fiák István

> . < <.

Táry: Vannak-e lefektetve közművek, és ha igen, milyenek a "papi földek" melletti ingatlanokon?
Tisztelt Polgármester úr!

Polgármester úr az 1998-2002 közötti ciklusban a beruházásokért felelős alpolgármester volt Az akkori kép-
viselő-testület úgy döntött hogy a "papi földeken" fekvő területet - 2801-2848 hrsz. - közművesíti. A képvi-
selő-testület döntését az Ön vezetésével végrehajtották.
A képviselő-testület azonban nem döntött úgy, hogy a közművesített "papi földek" (2801-2848 hrsz.) mellet-
ti területet (2852-2861 hrsz.) is közmuvesíti.
A "papi földek" (2801-2848 'hrsz. ) közművesítése után a 4/2002. (IV 5. ) Kt. rendelet elfogadásával vonta be!-
területbe a képviselő-testület a "papi földek" melletti területet (2852-2861 hrsz.). A képviselő-testület a
2002. szeptember 12-i ülésén fogadta el az ezen területek tulajdonosaival kötendő azon megáUapodást mely
szerint azingatíantulajdonosokátvállalják az Önkonnányzattól e terület (2852-2861 hrsz. ) közművesítési kö-
telezettségét.
Ajelzett területek (2852-2861 hrsz.) tulajdonosai még nem teljesítették szerződésben vállalt kötelezettségú-
ket, vagyis ők még nem közművesítették a teriiletet.
Ennek'ellenére falunkban újra és újra felerosödve közbeszéd tárgya, hogy ez a magánterüiet már részben
vagy egészben közpénzből kózművesített, hiszen lám ott áll rajta egy felépített ház is (2859 hrsz. ).

A közbeszéd táisyát illene hivatalosan tisztázni végre.

Kérdésem Önhöz mint az érintett időszak bemh lelős al ol ánnesteréhez:
. Vannak-e lefektetve közművek, és ha igen, milyenek a "papi földek" melletti ingatlanokon?
. Ha vannak, akkor ki fektette le őket, kinek a megbízásából és kinek a finanszírozása által?
Interpellációmra választ a képviselő-testület 2004. febmár 12-i ülésén kérek. Interpellációmat az Otv. 19. §
(2) bekezdés a.) pontja és az SZMSZ 37-38. §-ai alapján tettem fel Onnek.

Pilisborosjenő, 2004. február 01. dr. Fiák István

képviselo
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Gyertyaszentelő
Boldogasszony

[február 2.]

Urunk bemutatásának ünnepét a népi hagyomány
Gyertyaszentelő Boldogasszonynak nevezte el, mert a
magyar népi vallásosság szívesen fűzi az ünnepeket
Mária alakjához. Ez az ünnep azonban nem Mária-
ünnep, amint már az ünnep hivatalos neve is mutatja:
Urunk bemutatásának ünnepe. Ekkor arra az ese-
ményre emlékezünk, melyet az evangéliumban olva-
sunk: Jézust születése után negyven nappal Mária be-
mutatja a jeruzsálemi Templomban, hogy a mózesi
törvény előírásainak eleget téve bemutassa a tisztulá-
si áldozatot (innen az ünnep régi latin neve: purifica-
ft'o Mariae) és Jézust mint elsőszülöttet kiváltsa, vagyis
fölajánlja Istennek.

Ma a szent törvények értelmében találkozik Jézus
a templomban a papsággai és a prófétákkal, Innen az
ünnep görög neve: Hüpapanté, az Ur és Mária találko-
zása Simeonnal és Annával. Az O jelenléte szenteli
meg a szent helyet, Simeon és Anna személyében a
választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok
vártak. Az Egyház ünnepe: e napon találkozott össze
Jézus és az Egyház, amit a templomban ünnepelünk.

Ekkor van szokásban, hogy az Egyház megáldja az
égő gyertyákat. Ezért is nevezte el a magyar nép ezt az
ünnepet Gyertyaszentelő Boldogasszonynak. A gyer-
tyaszentelés szokása onnan ered, hogy a nyugati egy-
házban ezt az ünnepet a fény ünnepének is nevezték.
A templomban való bemutatás eseményei között sze-
repel az agg Simeon hálaénekében egy utalás a vilá-
gosságra: "hogy világosság legyen (Jézus): kinyilat-
koztatás a pogányoknak és dicsőség népednek Izrael-
nek."

Az égő gyertyát a Katolikus Egyház sokféle módon
használja. Mindenekelőtt a szentmisék alkalmával
mindig ott égnek a gyertyák az oltáron. A keresztelés-
kor a megkeresztelt égő gyertyát kap kezébe. Esküvő
alkalmával az ifjú pár égő gyertyával kezében fogadja
a nászáldást. S egy régi szokás szerint a haldokló kezé-
be égő gyertyát helyeztek, mintegy megvalósítva Jé-
zusnak a felszólítását: "Legyen csípőtök felövezve és
égő gyertya kezetekben".

A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert Ő hozza
a templomba az igazi Fényt, az igaz Világosságot.
Fénnyel a kezünkben akarunk elébe menni, mint a vi-
lágosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság
elé hozzuk.

Szent Balázs püspök
és vértanú ünnepe

[február 3.]

Többféle változatban tudósít a legendás Szent Ba-
lázs szenvedéstörténete arról, hogy a szent örmény
születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet
élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta.
Balázs erre visszavonult egy magányos hegyi barlang-
ba. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és
gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték,
háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

Nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz
vezető utat, hanem a helytartó poroszlói is, aki 316
táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényül-
dözést, amelyet korábban még Licinius császár ren-
delt el. A szentéletű püspök ellenállás nélkül enged-
te, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcol-
ják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszerí-
teni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba

GENTILEDA
FABRIANO: Az Ür

bemutatása a templomban

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Ikon: Balkán-félsz.
1400-1600 k.

került. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekröl a
legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de
végül is lefejezték.

Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás esetén
segített, a késő középkorban a tizennégy segítőszent
közé sorolták. Ezek ismeretében meglepő, hogy a Ba-
lázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16.
században keletkezett. A Balázs-legenda első, a 9. szá-
zadból származó képi ábrázolása a római Szent Kele-
men-bazilika altemplomában található.

Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözet-
ben vagy. palástban ábrázolták; pásztorbottal (15. szá-
zad) es keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és
gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a
legenda szerint kínzatása alkalmával a testét tépték);
ritkábban egy fiúval.

Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól lett ál-
talános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal
kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, to-
vábbá kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordul-
tak hozzá. Részben érthető kapcsolat révén aztán vé-
dőszentje lett az orvosoknak, a takácsoknak (gere-
ben!), valamint a szélmolnároknak és a fúvós muzsi-

kusoknak (blasen = fújni). Mint az állatok barátja
oltalmazza a háziállatokat és a nyájakat a farkasok-
tól. Vincéhez hasonlóan időjelző szentként is tiszte-
letik: ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes
viharokat jelzi.

Szent Balázs áldását ma is szívesen fogadjuk a
Gyertyaszentelő Boldogasszony gyertyáinak fényé-
ben. Unnepét Rómában a 12. század óta ülik febru-
ár 3-án.

Hírek
II. János Pál pápa 2004. január 24-én, Szalézi

Szent Ferenc emléknapján az Esztergom-Budapes-
ti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Dr.
Kiss-Rigó László pápai káplánt, az Esztergomi Hit-
tudományi Főiskola főigazgatóját és Dr. Udvardy
György pápai káplánt, az Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye általános helynökét. Kiss-Rigó László
pudentianai, Udvardy György pedig marazanae-i
címzetes püspök lett.

Szopkó Márk
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Faluház

Elkészültek a kiviteli tervek és benyújtot-
tuk a szakhatósághoz az építési engedély ké-
relmet. (A tervek félfogadási időben megte-
kinthetőek a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában.)

Pályázat

A Sapard program keretében pályázatot
nyújtunk be a tájház belső és külső felújításá-
ra. A felújítás után a tájház alkalmas lesz a né-
met nemzetiségi hagyományok ápolását szol-
gáló rendezvények megtartására, a tájmúze-
um befogadására, régi mesterségek bemutatá-
sára és tervezünk jövedelemszerző, a fenntar-
tást segítő funkciókat is.

Német néptánc oktatás

A kisebbségi önkonnányzat kezdeménye-
zésére német néptánc oktatása kezdődik gya-
korlott tánctanárok vezetésével, várhatóan
április hónapban két ifjúsági korcsoportban.
Az oktatást az önkormányzat is támogatja, a
várhatóan szerény részvételi költségek a részt-
vevők számának függvényében alakulnak. A
csoportok fellépési lehetőséget is kapnak.
Kérjük, hogy elvi érdeklődését közölje a
06-70/2825325 sz. telefonon február végéig.

Festtag der Ungarndeutschen
Selbstverwaltungen

Am 9. Jánner, den Festtag der Ungarn-
deutschen Selbstverwaltungen wurde auch
mit Dankbarkeit und Anerkennung jener
Landsleute gedacht, die ihre Aktivitáten im
Bereich von Sprache, Kultur und Wissen-
schaft oder aber im öffentlichen Leben in den
Dienst der Ungamdeutschen stellten. Die
höchste Auszeichnung der LdU, die "Ehrenn-
adel in Gold für das Ungarndeutschtum"
erhielten Herr Andreas Böhm, das Ehepaar
Piroska und Franz Neubrandt aus St. Iwan und
dr.Paul Grinder aus Stuttgart.

2004. 1. félévi német
nemzetiségi eseménytár

Március 15. Részvétel a falu űnnepi ren-
dezvényén

Aprilis 24. Kitelepítési emléknap
Május 1. Közreműködés a hagyományos

májusköszöntő ünnepségen
Május 25. Hősök Vasárnapja
Június 5. Honismereti vetélkedő
Június 13. Szent Vid névnapja, templo-

munk búcsúnapja

TEMPLÖMTÖRTÉWT
Pilisborosjenő Római Katolftus Templom

történetének egy része, amely a plébánia irat-
tárában lefektetett "Históriadomusban" leír-
tak alapján készült:

A templom 29 méter magas és 300 m2 terü-
leten fekszik. A templomhoz tartozó belső ud-
var és plébánai területe 3056 m2. A toronyban
4 harang lakozik, a legnagyobb 450 kg, 75 cm
magas, és 94 cm átmérőjű. 1927-ben Szlezák
László harangöntő öntötte Budapesten.

Püisborosjenő a legrégebbi időkben anya-
egyháza volt a köriilötte fekvő községeknek,
Uröm, Budakalász, Pomáz, Csobánka fili-
álisoknak. A templom a legnagyobb a kömyék-
beliek között. Hogy ki, és mikor építette, isme-
retíen. Az 1829. évi Can., Vizit. följegyzése sze-
rint valószínűleg a budai Szt. Kláráról nevezett
szerzetes nők, akümek régi idő óta itt volt a
dominiumok, építették. Ugyancsak ők renovál-

tatták 1755-ben. A templomot nagyobbították
az 1859-ben. A munkák költségeihez József ki-
rály herceg 18 000 formttal járult hozzá. Leg-
újabb renoválása 1930-ban történt. Majd a leg-
utolsó külső renoválás Ágh Kálmán esperes
idején 1959-ben Szimeth György kőműves mes-
ter vezényletével történt, borosjenői és
csobánkai kőporral, sárga és fehér színnel lett
bepucolva, amely a mai állapotoak felel meg. A
templom lábazati kövei a borosjenői bányákból
szánnaznak, amely a templomot teljesen 1 mé-
ter magasságában körűlöleli, a lábazat köveit a
község kőfaragó mesterei faragták és helyezték
el. A templom belső térsége, és plafonja is re-
noválva lett 1960-ban, a freskókat - amely a
plafonon még ma is látható - Bicskei Karlej Já-
nos freskó festőművész készítette.

Galambos Ferenc

ínsere Nationalfahne und der 15. M&rz

An die Fahne denken 'wir selten als an
einen gewöhnlichen Gegenstand. Nicht zufál-
lig, da dieses aus Holz und Stoff bestehende
instrument bezweckt ausscliesslich ein Symbol
zu sein. Daraus lásst sich auch sein Wert
ableiten. Als ein Bergsteiger nach einem
schwierigen, erschöpfenden Weg die Gipfel
erreicht, der Entdecker ein Neuland betritt,
steckt er als erstes die Fahne. Wáhrend der
Kámpfen für Festungen oder Stádte war
deren Einnahme am sichersten dadurch
bekanntgegeben, dass die Fahne am höchsten
Punkt erschien. Als Fahnentráger in den
Kampfen zu sein- wie auch in Petőfi's
Gedichte- war eine grosse Ehre, die Fahne
sollte über alles geschüzt werden.

Als jeder von uns seinen eigenen Kampf
táglich führt, soll man daran denken, dass die

Gemeinschaft, die zusammen feiem wird, sel-
ber ein fahnentráger geworden ist. Sie schützt
ein Symbol, áas Kraft gibt und sie beschützt.

Sie soll es bewahren gleichwie ihre eigene
Existenz. Wenn eine Nation Ihre Werte,
Zugehörigkeit vergisst, ihre Symbole, die
diese vertreten, verliert, wird ihr schlechter
ergehen als einer, der seinen Namen verliert.
Sie fállt in die Sterblichkeit der einzelnen
zurück und wird von der Geschichte überrollt.
Das neue Jahrtausend ist noch unbekannt,
dies kann noch Schátze aber auch Gefahren
verbergen, deren Entdecker wir selber sind.

Es ist ja angebracht unsere Fahnen zu
stechen und für einen feierlichen Moment
stillzubleiben.Umschau machen, erinnern,
anrofen, durchdenken "Vergangenheit und
Zukunft".

Galambos Ferenc

A NebuliS Alapítvány 7 éve jött tétre azért, hogy a piltsborosjenői islíolások
kedvezőbb körütmények között étménytelibb programokon tölthessék szabarfitfe-
jüket.

Már edtfig is sotem támogatták ezt a célt Játékokra, sztnházlátogatásokra,
versenyjutalmakra, tábori hozzájárulásokra, és a tavaty első ízben megjelent és nagy
sikert aratott iskolai évkönyvre köttöttük a felajántotí összeget - a tíuratórium dön-
tése atapján.

A Nefauló Alapftványt nemcsak az András-napi bálon vásárott belépő-és támo-
gatójegyekket lehet segfteni, hanem a szemétyí jövedelemadó 1%-ának felajántásá-
va) is, amelynek köszönhetően az idén 533. 000, - Ft-tal gazdálkodhattunk.

Adószámunte 18677557-1. 13

Köszönjük az eddigi adományokat, és bízunk benne, hogy a későbbiekben sem
feledkeznek meg rólunk.

Rtbáné Horvátli Enikő
a kuratórium titkára

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Együtt élünk Pilisborosjenőn

Hihetetlen energia árad belőle. Talán ez a legjellem-
zőbb, amit nagy hirtelen mondhatok róla. Es persze azt,
hogy rendkívül elegáns. Még akkor is, amikor egyszerű
kis sétára indul a faluban. Erre mondják azt, hogyjelen-
ség. Közvetlenségével, és mindig mosolyogó szemével
azonnal meghódítja nemcsak közönségét a színpadról,
hanem mindenkit, aki bárhol, bármilyen kapcsolatba ke-
rül vele. Gyanítom, hogy nincs olyan dolog , amit ne tud-
na azonnal megoldani. Legyen az akár építkezés, családi
probléma, vagy művészet. Most éppen Wagner Loheng-
rin című operájának Ortmdját és Janacek Jenufa című
operájának egyik szerepét tanulja egyszerre. Mindeköz-
ben énekel az Operaházban - ahol 21 éve tag - Wagner
Walkürjében, és énekel Szegeden is Toscát, Puccini ope-
rájának címszerepét. Eppen egy ilyen szegedi est után ta-
lálkoztunk. Kicsit fáradt, mert az előadás után azonnal

autóba ült, és hajnali négy órára érkezett haza.
- Haza kell jönnöm, mert a családomnak ebédet kell

főzni - mondja nevetve, mintha ez olyan természetes len-
ne egy világsztártól.

El is csodálkozom kellőképp. Minden mondatában
szerepel a fia, a 12 éves Dominik, és férje, dr. Pintér
László, no meg persze az éneklés. De én most arról fag-
gatom, hogyan választotta lakóhelyéül éppen Pilisboros-
jenőt?

- Már a kaszásdűlői lakótelepi lakás ablakából sokat
nézegettem errefelé. Egyszer tárgyaltam is valakivel a
Szőlő utcában telekügyben, de az akkor nem sikerült. Az
éneklés, a gyakoriás miatt mindenképpen családi házat
kellett néznünk, és végül Hidegkútra költöztünk. Tud-
tuk, hogy nem végleges, mert az nagyon messze van a mi
életünk színtereitől. A férjem Óbudán praktizáló or/os,
az anyósom a Bécsi úton lakik, szóval Pilisborosjenő ne-
künk ilyen szempontból is sokkal közelebb van minden-
hez. Az Operaházhoz is. És gyönyörű. Négy éve találtunk
itt egy régi házat, azt újítottuk fel. Még nincs minden ké-
szen, de már jó ideje itt lakunk.

Abban az esztendőben - 2000-ben - amikor rátalált a

talán majd valamikor álmai házává váló lakhelyre, Liszt
díjat kapott. Es már itt lakott, amikor tavaly Artisjus díj-
jal tüntették ki. De nem ezek voltak az első elismerések
életében.

Még pályakezdőként, 1981-ben megnyerte a Rio de
Janeiro-i énekversenyt, négy éwel később pedig a phila-
delphiai Pavarotti énekverseny első helyezettje volt.
Bartók-Pásztory díjjal ismerték el művészetét 1992-ben,
Székely-Mihály plakettet kapott 1995-ben, és Juventus
díjat 1996-ban. Több, mint 20 éve járja a világot. Ven-
dégszerepelt a hamburgi Staatsoperben, a kölni Oper
der Stadtban, a drezdai Semperoperben, az athéni amfi-
teátrumban, a berlini Staatsoperben, a Komische
Operben, a zürichi Opernhausban, a madridi Teatro de
la Zarzuelában, a nizzai, a prágai operában, a toulousei
Thetre du Capitolban, a philadelphiai operában, a mon-
tevideói Teatro Solisban, hangversenyeket adott a
milánoi Verdi-teremben, a kairoi Művészeti Akadémi-
án, a lisszaboni Gulbenkian Alapítvány székházában, a
New York-i TV-ben, Strasbourgban, Birminghamban,
Londonban, Liverpoolban, Isztambulban... és biztos va-
gyok abban, hogy nem teljes a sor. De abban is biztos va-
gyok, hogy hamarosan hallhatjuk itt, Pilisborosjenőn is
énekelni.

- Sőt - mondja azonnal - elképzeltem, hogy esetleg az
itteni zeneiskolában akár taníthatnám is a jó hangú gye-
rekeket. Jelenleg szülővárosomban, Szegeden, a Tudo-
mány Egyetemen tanítok, ám ha már itt élek, és majd
időm is adódik, szívesen segítek itt is. Nagyon szeretünk
itt lakni, annak ellenére, hogy rosszak az utak, és hogy
néha alig tudok hazaevickélni az autóval. De amikor ha-
zaérek, az mindenért kárpótol.

/ varsányi /
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A Reichel Józs<?f
Múveló^ási Ház hfrei

Február 13-20-ig a Művelődési Ház
nagytermében tüdőszurés lesz. Ezalatt
az idő alaít az állandő programok szü-
netelnek.

Táncház: Február 21-én 18-tól kifulla-
dásig
A széki bál sikerén felbuzdulva ismét
egy tájegység táncaival ismerkedhetnek
meg az érdeklődők, méghozzá moldvai
táncokkal. Gyerekek és felnőttek együtt
táncolhatnak az egyik legősibb táncfor-
mában, a körtáncokban A táncok mel-
lett moldvai dalokat tanulhatnak, mesét
hallgathatnak a betérök. Táncos lábúak
ne kíméljenek!
Belépő: 300 Ft

Játszóház: Február 28. 10-12 óráig Já-
tékos uíazás a fóldrajzban és a történe-
lemben: Síar Wars
Ez a speciális játszóház minden alka-
lommal, egy utazásra invitálja a betérö
gyermekeket. A történelmi és földrajzi
utazás tartalmas szórakozást nyújt, sok
játékon keresztül ismerkedhetnek meg
a gyerekek a régi idők kultúráival, egzo-
tikus országok élővilágával.
A játékos utazás második alkalmával
nem a múltba hanem a fantázia világába
látogatunk el. Természetesen egy olyan
film segítségével melyen több nemzedék
nőhetett és nő föl. A gyerekek ezalatt az
idő alatt Jedikké válhatnak , elutazhat-
nak a Tatuinra, a Naboo bolygóra, és
természetesen űrhajó versenyen is részt
vehetnek. Az erö legyen veletek!
Természetesen az utazást Szőcs Péter
vezeti, akivel márjárhattatokEgyiptom-
ban, Indiában, a vadnyugaton.
Belépő: 200 Ft

Március 6-án 19-23 óraig Allj közénk!
Az I^úsági klub kérésére a Művelődési
Ház ismét táncos beszélgetős estet szer-
vez a fiatalok részére. A hagyományok-
hoz híven a nagyteremben gépzenés
diszkó, a büfében pedig játékos vetélke-
dők és traccs parti.
Belépés meghívóval.

Március 15-én 18 órától Zúg a március
Meghívó a Március 15-i ünnepi megem-
lékezésre.
Szeretettel meghívjuk ünnepi műso-
runkra a Művelődési Ház nagytermébe.
Zenés, verses megemlékezés Ady End-
re, Obersovszky Gyula, Petőfi Sándor,
Uttassy József, Vajda János megzenésí-
tett verseiből.
Előadó: B. Horváth István.

Ősszeállította: Bereczkiné Szendrey Éva

Bütykölő Kézmuves Szakkör
Idén is megnyitotta kapuját a Muvelődési Ház az alkotni váC?ó gyermekek

előtt.
Péntekenként 15-17 óráig szorgos kezek sűrögnek, hogy a különböző tech-

nikákat elsajátítva és felhasználva, gyönyöru, ötletes, egfém alkotások szü-
lessenek. Vidám gyermekzsivaj és csacsogás közepette lehet itt szőni-fonni,
festeni, rajzolni, hajtogatni, batikolni, gyurmsa.ai, ̂ öngyözni, és csak a fan-
táziánktól függ, hogy még mi mindent készíteni.

Tövábbra is vámnk minden kicsit és nagyot, régi és új tagot!

Kedvcsinálóként íme egy kis ízelíto:
február 20-án: Terményes üvegek és képek
febmár 27-én: Szalvétatechnika

március 5-én: egyszeru szövés
március 12-én: gyöngyfuzés

Az anyagköltség 200 forint (fő) alkalmanként.

Mindenkinek jó munkát, és hasznos időtöltést kívánuiik házunk falain belül
és azon kívül is!

^y^á^

Azt hittük, hogy a tavalyi sítábor felülmúlhatatlan lesz. Am az idei talán
még jobban sikerült.

Hatvannyolcan indultunk el Pilisborosjenőről Szlovákiába, ahol csodála-
tos idő és nagyon jó hóviszonyok fogadták csapatunkat. Idén tizenhat kez-
dőnk tanult meg síetni, a középhaladók csiszolták tudásukat, a haladók pe-
dig élvezték a kiváló minőségű pályákat. A hangulatos táborban gyerekek
és felnőttek egyaránt jól érezték magukat.

Büszkék lehetünk arra, hogy kis településünkről évről évre egyre többen
használják ki aktívan a téladta sportolási lehetőséget. Terveink között sze-
repel, hogy - ha sikerül anyagi forrásokat szerezni - jövőre olyan gyereke-
ket is elvinnénk, akiknek a családja nem tudja a tetjes részvételi díjat kifi-
zetni.

Külön köszönet gyógyszerészünknek, Farkas Istvánnak és feleségének
Andreának, akik ismét önzetlenül biztosították a tábor gyógyszerkészletét.

Ribáné Horváth Enikő
Riba Ferenc

Mttos Forman nagysz>rű tíkotásá-
vai, a Mozart étotét bemutató
Amadeus ctmű fMmmel kazxtőctik az

az tsmerettefj^ztő v^ftés soroz^,
ametyet a Pitjsborosjenői Német
NOTZBtiségi Átotános és Ataptoku
Míh/észeti (skota zenei tagozata tn-
dft a Ftetche) József Művetödfei
Házban. A sorozat további fitm}Ri-
ben Mozart oper> mita^uk be, a
többi tözött pl. a Varáz^uw^,
Bwgman vttágWrű atkotósát ie lát-

Az első ve^s: 2004 február 28.,
SGombat, délitíán 17.00

Miklós, Edit és Agnes. Mindhárman
képzőművészek. Mindhánnan a Lembergi
Iparművészeti Egyetemen kapták művész-
diplomájukat. Miklos (1930) Iszkán, Edit
(1932) Munkácson, Agnes (1964) Ungváron
született. Ungváron éltek 1991-ig, amikor
áttelepültek Magyarországra. Itt, Füisboros-
jenőn, a Patak utcában egy nagyon szépen
felújított régi házban élnek és alkotnak.
Festményeik a világ számos táján megtalál-
hatók múzeumokban, galériákban, köztulaj-
donban és magángyűjteményekben.

Miklós és Edit még szülőhelyükön elnyer-
te az Ukrajna Érdemes Művésze címet. Ág-
nes, aki a festészeten kívül grafikával és ipar-
művészettel is foglalkozik, már itt kapta díjait.

Febmár 21-én az egy éves születésnapját
ünneplő Kézfogó Galériában (Gárdonyi ut-
ca 2. ) nyüik kiállításuk.

A délután ötkor kezdődő megnyitón a
Long Wiener Weekend trió működik közre.

PILISBOROSJENÓI HÍRMONDÓ 11

Piliborosjenő Község Onkormányzat jegyzője
pályázatot hirdet

közterület-felügyelői feladatok ellátására

Pályázatí feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet és cselekvőképesség
- a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló

9/1995. (II.3.) Korm. Rendelet alapján)
- közterület-felügyelői vizsga

Illetmény és egyéb juttatásofc a Ktv. szerint.

Előnyt jelent:
- gyakoriat

Csatolandó iratofc
- pályázó részletes szakmai önéletrajza
- iskolai végzettséget, szakképesítést, közterület-felügyelői vizsgát tanúsító okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetése.

A pályázat benyájtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül.
A palyázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követo 15 napon belül.
Erdeklődni: Borisz Edit jegyzőnél lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

ált

pilisvörösvári Okmányiroda
3éke u. 26.

fax: 26/530-689

Pilisborosjeno Önkormányzat
Képviselo-testületének

5/2004 (11.15.) Kt. rendelete
az Onkormányzat 2003. évi

költségvetésérol szóló
többször módosított 4/2003. (IV. 15.)

Kt. rendelet módosításáról szóló
4/2004. (I. 20.) Kt. rendelet

módosításáról

l.§
A rendelet 13.§-a az alábbiakra

módosul:

"13. § A rendelet 2003. december
31. napjával lép hatályba."

2.§

E rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.

Ugyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-11.30

Szerda: 9.00-11.30 és 13.00-16.00
Csütörtöfc Nincs félfogadás

Péntek: 8.30-11.30

Küller János sk.
polgármester

Személyi igazolvány:

Lakcímkártya:

Vállalkozói igazolvány:

Gépjármő ügyintézés:

Utlevél. ügyintézés:

Vezetői engedély:

530-681

530-682

530-683

530-685
530-686

530-687

530-688
Borisz Edit sk.

jegyzö
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GEPJAR UVEDELE Th> Powsr of Oreams

Autóriasztó beépítés
LASERLINE márkakereskedő

Immobiliser, mechanikus
váltózár, centrálzár,

elektromos ablakemelő,
GSM-kihangosító beépítése

AKCIÓ!
VOLF riasztócsalád

most 20%
kedvezménnyel!

Pitisborosjenő, Bécsi út 105.
(12. km-kőnél),

Bécsi út ürömi elágazás
(ÖMV-kút)

Te!: 06-26-336-018,
Fax: 06-26-336-292

E-mail: info@fumu. hu
Web: www.fumu.hu

Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17h;
péntek: 8-16h.

AZ ÚJ DÍZEL MEGÉRKEZEH!
... és megtekinthetők a Honda 2004-es újdonságai is:

- a megújuít 3 és 5 a/tós Civic
- a kibővített pafettájú Jazz-patette
- a felfrissftett CR'V terepj'áró

gyedi hitelkonstrukciók!

y ju er s

HONDA TENNO AUTÓHÁZ

1037 Budapest, Bojt&r u. 4&4>.

WJfaai: MT-WÍ-TS Tal.: 4S3-22.22; 240-13-ie

E-nwil: hondatennoitotelero.hy
Wsb: www.hondatftnnQjiy

Konténeres szállítás
SZOMORAJENŐ

teherfüvarozó

Telefon:
06-309 427-922, 06-309 840-062

.lyok elndó
Tel: 06-26-336-786

06-30-395-6586

. GYÓGYTORNA - egyéni és
csoportos terápia mozgásszer-
vi- és gerincpanaszokra, mfi-
tétí elő- és utókezelés-

ORVOSl MASSZAZS - ÍZŰletí-
és ízomfájdalmak kezelése,
stresszoldás.

MAGNESES REZONANCIA TE-
RÁPIA - allergia, krónikus
ideg- és daganatos fájdalmak,
mozgásszervi panaszok,
sérülések, aivászavarok keze-
lése.

Berkiné Fehér ?va
okl. gyógytomász.

Tcl: 06-26-336-230;
06-20-495-67-91

HIRMONDO

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKOKMÁNYZAT mVATALOS LAPJA

Fetelős kiadó:
A képwselő-testület Kulturáiis és Sport Bizottsága

PSszerkesastő: Gérög Mh&sa

SzeAesztőbizottság:
dr. Fiák István, Keresztessy Péter, Kozáry VSmos

A szerkesztfiség e6ae:
2097 Riisborosjenő, Ezüstttegyi át 26.

E-mail- me(iiamix@mail datanBt. hu

Tipográfia és nyomdai aunkák: Ronai Bt.

Megelenüí' havonta, lapzárta uináen faóaap 25-én.

Engeáélyszta: 3.4. 1/463/2/1999.
Teqeszti a Magyar Poata

G DA&OLT
i^ÉVEN MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ HÁZÉPÍTÉSHE2,

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTÉSZKEDÉSHEZ,
BARKÁCSOLÁSHOZ SZÜKSÉGES KELLÉKEK ÉS

SZERSZÁMOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL,
VALAMINT DEKORÁCIÓS ANYAGOKKAL VÁRJUK

VÁSÁRLÓINKAT.
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Felhluis Urö 11 és P z

Ezúton tájékoztatjuk Üröm lakossagát, hogy 2004. február 8-án
12 fővel megalakult a "Van jobb MO" Urömiek és Pilisborosjenőiek
Környezetvédő Egyesülete.

Az Egyesület helyi, érdekvédelmi-társadalmi szervezet, amely
pártpolitikailag semleges, tevékenységét a tagok által fizetett tagdij-
ból (evi 1000 Ft), valamint jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból fi-
nanszirozza.

Az Egyesület tagja lehet mindenki - nemzeti hovatartozástól,
ideológiai és politikai meggyőződéstől függetlenül -, aki egyetért az
Egyesület céljaival, aktívan részt vesz az Egyesület tevékenységében,
és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

Az Egyesület megalakításának legfobb célja a tervezendő MO-ás
körgyűru észsik-nyugati szektorában egy TIRÖM KS PIUSBOROSJENŐ
LAKOTT TÉRSÉGÉT NEM ÉRINTO, európai SzÍUVOnalÚ, A KÉT KÖZSÉG LA-
KOSSÁGÁNAK ALKOTMÁNYOS JOGAIVAL ÉS ELEMI ÉRDEKEIVEL OSSZHANG-

BAN LÉVŐ NYOMVONAL KIDOLGOZÁSÁNAK CSELEKVŐ támogatása.
Az Egyesület a fent említett fő célján túlmenően állást foglal az

Üröm és Pilisborosjenő közigazgatási területét érintő közúthálózat
fejlesztésével kapcsolatos fontos helyi kérdésekben, kiemelt feladatá-
nak tekinti a lakókörnyezethez kapcsolódó természeti környezet je-
lenlegi adottságainak megőrzését, és a környezetszennyező hatások
küktatását.

AZ EGYESÜLET CÉLUL TÜZI KI UGYANAKKOR AN-
NAK A SZEMLÉLETNEK A MEGVALTOZTATASAT, AMELY
AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONT.OKAT
ELŐBBRE HELYEZI AZ ITT ÉLŐ LAKOSSÁG ELEMI ÉRDE-
KEINÉL.

Az MO-ás körgyűrű észak-nyugati szakaszának eló'készítésével
kapcsolatban az Egyesület közgyulése a következőképpen foglalt ál-
lást:

Az MO-ás körgyűrű észak-nyugati szakaszának szükségességével
kapcsolatos szakmai viták ellenére egyetértünk a Budapest körül ki-
alakítandó, elsősorban a főváros úthálózatát tehermentesítő és az
agglomeráció közlekedését is megkönnyítő körgyűrű létrehozásával,
valamint a térséget érintő úthálózat fejlesztésével.

Határozottan kijelentjük ugyanakkor, hogy a körgyűrű nyomvo-
nalának kialakítása során a természeti környezet mellett elsosorban
az érintett szektorok LAKOSSAGANAK a Magyar Köztársaság al-
kotmányából fakadó ALKOTMANYOS JOGAIT kell fígyelembe ven-
ni.

A fentiekkel összhangban úgy gondoljuk, hogy a 2003-ban elfo-
gadott Országos Területrendezési Tervben feltüntetetett Uröm-
Pilisborosjenő tervezett nyomvonal nem felel meg e követelmények-
nek, s amelynek korábbi változatait (az alagutas megoldást is!) Uröm
lakossága aláírásgyűjtés formajában 1997. januárjában már nagy
többséggel elutasította, illetve Uröm és Pilisborosjenő Onkormány-
zati testületei 1999. december 2-án közös határozatban vetettek el.

Az elmúlt évben felgyorsult a gyorsforgalmi úthálózat fejleszté-
sével kapcsolatos törvénykezési és határozathozatali folyamat. Ennek
kapcsán azonban a lakosságot az idoben egymást meglehetősen gyor-
san követő, ellentmondó események és kijelentések megtévesztették,
majd a karácsonyi ünnepeket megelőzően sürgős jelleggel, a parla-
ment által várhatóan elfogadásra kerülo, a hazai gyorsforgalmi utak-
ra vonatkozó törvényre történő utalással, a nyomvonalat elfogadó ön-
kormányzati képviselotestületi határozatok születettek mindkét tele-
pülésen.

Ezeknek a határozatoknak a birtokában folyik napjainkban Bu-
dapest III. kerület, Budakalász és Szigetmonostor Onkormányzatá-
nak meggyőzése az MO-ás körgyurö 10-es útig történő elvezetése ér-
dekében, - amit ugyan a környezetvédő szakemberek zöme nem lát
indokoltnak - de a nyugati nyomvonalról még semmilyen konkrét
terv sem készült. Azaz várható, hogy hosszú évekig - lehet, hogy örök-

re? - itt lesz vége az MO-ásnak! Kijelentjük, hogy a Gazdasági és Köz-
lekedési minisztérium képviselője, a Nemzeti Autópálya Rt. képvise-
lője és Ürom község polgármestere között létrejött megállapodás - a
körgyűrű Ürömöt és Pilisborosjenőt érintő szakaszainak részben alag-
útban, részben zárt csőben történő vezetéséről - nem felel meg az itt
élő emberek többsége érdekének és elvárásainak, mivel ez a megoldás
sem küszöböli ki a LEVEGÖ- És TALAJSZENNYEZEST, azaz a
gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos legsúlyosabb ártalmakat.

Itt meg kívánjukjegyezni, hogy egy, a korábbi nyomvonaltervek
részeként készített környezetvédelmi hatástanulmány (1996. év,
UVATERV), ezt a lakosság egészségét és élő kőrnyezetét egyaránt
SÜLYOSAN KAROSITO HATAST bemutatja, s ugyanakkor, az újabb
előrejelzések az évtized második felére, a korábbi becsléseket jóval
meghaladó napi kb. 14000 gépjármű áthaladását prognosztizáíják
ezen az útszakaszon. Napjainkban, amikor a médiában rendszeresen
jelennek meg tudósítások a felnőtt lakosság egészségének katasztro-
fális állapotáról, olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek javíta-
nak, és nem rontanak ezen a helyzeten.

Mivel az MO-ás körgyűrű építésének eddigi gyakorlata rendkívul
ellentmondásos, és az építés során nem egyszer FIGYELMEN KI-
VUL HAGYTAK a nyomvonal által közvetlenül érintett lakosság ele-
mi érdekeit (pl. káposztásmegyeri szakasz!), ezért Egyesületünk szö-
vetségre lépett a Budapest III. kerület SOS Békásmegyerért Egyesü-
lettel abból a célból, hogy közös erővel képviseljük az észak-nyugati
szektorban élő mintegy 60 000 lakos alkotmányos jogait és fontos ér-
dekeit.

Üröm és Pilisborosjenő térsége a főváros peremén lévő, de a vá-
ros zajától és szennyező forrásaitól mentes, a jó levegőjétől és a táj
szépségétől méltán népszerű vidék, amely ezzel az EGYETLEN IGA-
ZI ÉRTÉKEVEL jelent perspektívát az egészségesebb környezetre
vágyó embereknek, és vonzza az összességében sok tízmilliárd forin-
tos értéket létrehozó építkezőket.

Egyesületunk eltökélt szándéka, hogy az itt éló' LAKOSSAG
OSSZEFOGASAVAL megvédi a térséget a több hasonlóan kiváló
adottságú környezetet tönkre tevo szemlélettol és döntési mechaniz-
mustól.

Elveinkkel és céljainkkal összhangban, valamint a korábban is-
mertté vált nyomvonaltervek alapján kijelentjük, hogy az észak-nyu-
gati szektorban van olyan MO-ás nyomvonal, amely - ilyen mértékben
- nem fenyegeti az itt élő lakosság egészségét és magántulajdonát.
Felszólítjuk az illetékes döntéshozókat, hogy olyan nyomvonal előké-
szítése és megépítése mellett foglaljanak állást, amely lehetoleg szin-
te MINDEN TEKINTETBEN MEGFELEL a fenti elvárásoknak.

Ugy gondoljuk ugyanakkor, hogy ilyen, a községeink helyzetét
súlyosan befolyásoló kérdésben, a kialakuló hazai demokratikus gya-
korlatnak megfelelően - népszavazás útján - a lakosság hozzon dön-
tést!

VÉGÜL FELHÍVJUK URÖM ÉS PlLISBOROSJENÖ LAKOSSÁGÁT, HOGY
EGYESÜLETÜNKHÖZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁVAL, TÁMOGATÁSÁVAL ÉS
ÖSSZEFOGÁSÁVAL SEGÍTSE ELŐ KÖZÖS CÉUAINK ELÉRÉSÉT!

Uröm, 2004. február 20.

"Van Jobb MO" Urömiek és Pilisborosjenőiek Környezetvédő
Egyesülete

Elérhetoségeink: Németh Zsolt elnök, tel. : 336-653 (Pbj.)
Túri Gábor elnökhely., tel: 351-080 (Uröm)
Dohány Józsefné vez. tag, tel. : 350-877 (Uröm)
Juhász János vez.tag, tel. : 337-164 (Pbj.)
Váradi Gyula vez.tag, tel. :351-602 (Uröm)
e-mail: vanjobb@axelero. hu
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A Reichel József Mú/veló/dási Ház es t^önyvtár hírei

MÁRCIUS 15-TÖLÁPRILIS 15-IG

A megbocsátás hete

A községi könyvtár 2004. április 5-9 között meghirdeti a
megbocsátás hetét. Ez aztjelenti, hogy mindenki, akinek elmara-
dása van a könyvtárral szemben, ezen a héten rendezheti dolga-
it. Kérünk tehát mindenkit, hogy akinek lelkiismeret furdalása
van, nézzen utána, valóban van-e nála még olyan könyvtári
könyv, melynek kölcsönzési ideje lejárt, és ha van, hozza vissza
azt, vagy azokat!

Miután valószínűleg rég voltak nálunk, jöjjenek, olvassanak,
nézzék meg új könyveinket és kölcsönözzenek.

Ingyenes internet

Febmár hónapban sikerült beköttetnünk az internetet a
könyVtárba, így márciustól mindenki számára ingyenes hozzáfé-
rést biztosítunk. Az első, kezdeti időszakban (ez várhatóan fél év)
még könyvtári tagnak sem kell lennie ahhoz, hogy használm le-
hessen a gépeket (3 db gép áll a rendelkezésünkre!) Ha nincs
internet lehetősége, és szüksége van rá munkájához, tanulmánya-
ihoz, vagy csak ki akarja próbálni, jöjjön el és használja! Mivel a
gépek a könyvtárban vannak elhelyezve, a könyvtár nyitvatartási
idejében várjuk az érdeklődőket.

Könyvtári kölcsönzési nyitva tartás: hétfő és péntek 17-
18.30 és szerda 9-12-ig

Helyben olvasásra és az internet használatra minden hét-
köznap délután 14-18-igvan lehetőség!

Bernáthegyi Benedek Csodadoktor címu kiállítása
Dr. Bukovinszlg' Julianna rajzaiból és verseibol

2004. március 17-től április 2-ig minden hétköznap 10-18-ig
megtekinthető a Muvelődési Ház nagytermében.

Megnyitó: március 17-én 10 óra.
A szerzö immár második alkalommal mutatkozik be

Pilisborosjenőn. Emlékezetes kiállítása volt két éwel ezelőtt Cic-
kat'ark, körmice és társaik A-Z-ig. Julianna asszony, aki civilben
aktív fogorvos, szabadidejében sokat foglalkozik a gyógynövé-
nyekkel. Gazdag tudását a nagyközönséggel is megosztja. Ké-
rünk mindenkit, látogasson el a művelődési házba, s tekintse meg
kiállításunkat!

Tavaszköszönto

2004. március 20-án, szombaton 17 órai kezdettel immár 20.
alkalommal rendezzük meg hagyományainkhoz híven a íavaszkö-
szöntő estét. Minden évben a néptáncosok szervezésében egy
műsorral és egy táncházzal köszöntjűk a tavaszt. Az elmúlt évek-
ben vendégeink voltak a Bartók Együttes, a Kincső Együttes; a
Bem Együttes, ebben az évben az Urömi Oröm Néptánc műhely
a helyi Kerekes Együttessel együtt örvendezteti meg a nézőket a
táncukkal s azt követi a tavaszi népszokásokkal tarkított tánchá-
zunk, ahol a talpalávalót ifj. Csoóri Sándor tanítványai húzzák.

Ajátékos utazás folytatódik

2004. március 27-én, szombat délelőtt 10 és 12 között a cir-
kusz világával ismerkedhetnek a világjáró utazóki Természetesen
az utazást Szőcs Péter vezeti, akivel már járhattatok Egyiptom-
ban, Indiában, a vadnyugaton, múlt alkalommal a Star Wars fan-
tázia világában.

Belépő: 200Ft

Készülodés húsvétra

Kézmuves foglalkozások keretében március 26-án gyöngy-
fát varázsolhatsz. Aprilis 2-án kezdetét veszi a húsvéti készülő-
dés: képeslapokat, fonalcsibéket, nyuszikat, tojástartókat stb. ál-
modhatsz és valósíthatsz meg. 10-én tojásfestéssel várunk; készít-
hetsz írott tojást, terményes tojást, fígurás tojást, gyertyatartó-to-
jást, fonal-tojást, a képzeleted s a kezed szabadon szárnyalhat!

Locsoló-batyus bál

2004. április 11-én vasárnap 20 órai kezdettel a Muvelődési
Házban.

Zenél a BOROVICKA e^ttes
Belépő: 1500 Ft
Előjegyzés a Könyvtárban 336-377 telefonon.

Mesevetélkedo:

A vetélkedőt a Muvelődési Ház idén is meghirdeti, az álta-
lános iskola 3-4. osztályos tanulói számára.

A fordulók során változatos elméleti, gyakorlati és ü^yessé-
gi feladatok segítségével idézik fel a meséket a gyerekek. A to-
vábbjutók területi majd országos döntőn vehetnek részt. Remél-
jük az előző évekhez hasonlóan idén is, csapatunk nyeri meg a te-
rületi döntőt.

Bereczkiné Szendrey Eva

Aprilisi elozetes!

Tisch Bálint kiállítása nyílik április 18-án 18 órakor.
A kiállítás megtekinthető április 30-ig hétköznaponként 10-

18-ig!

A Pilisborosjenői Német Nwnz^iségi
ÁJtaJános és Atapfokú Művészeti tskola

zenei tagozata
tsmeretterjesztő filmktubot indít a Reichet

József Művelődési Házban.

Az első sorozat témája : Rflozart

A zeneszerzö életét és operáit bemutató
sorozatban vetííésre kerülő filmek

legközelebb:

március 13. : Szöktetés a szerájból
március 27. : Varázsfuvota
április 24. : Don Giovanni

május 8. : Figaro házassága

Az előadások minden alkalommal délután
öt órakor kezdődnek.

Béftetek és jegyek az előadások etőtt a
heiyszínen vátthatók.



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

^" ^ ^-
Q ]f5IBM3IBIBIBIBIBIBfEIBJ5IBJBf3I3iaiBI3IBIBia@IBIB15IEiaBIBI3IBJ3JEI5IBIBJ@IBI^^ Q

Húsvétra, a keresztény hit legna-
gyobb ünnepére készülve, annak vára-
kozási időszakába léptünk be. A ma-
gyar népnyelv Nagyböjtnek nevezte el
ezt a negyven napos előkészületi, és
ennyiben részben böjti időt. Krisztus
feltámadása pedig a Húsvét nevet kap-
ta, ekkor lehetett ugyanis végre újra
húst eani. E nevek azonban hitünk

szempontjából nem a leglényegesebb
elemeket emelik ki.

Az egyház a IV. században már álta-
lános gyakorlatként beszél a Húsvét
előtti negyvennapos böjtről (lat.
Quadrage-sima, "Szent Negyvennap").
A negyvenes számnak nagy hagyomá-
nya van, az üdvtörténet folyamán min-
dig akkor fordul elő, amikor egy fontos
esemény készülődik Isten és népe kö-
zött: Izrael negyvenéves pusztai ván-
dorlása, Mózes 40 napi tartózkodása
Sínai-hegyen. Leginkább azonban Jé-
zus negyvennapos böjtjére emlékeztet
a szam.

Mivel vasárnap nem böjtöltek, ezért
e napokat leszámítva esik a Szent
Negyvennap kezdete "Hamvazószer-
dára". A nagyböjti időnek kettős célja
volt: a keresztség felvétele előtt állók
felkészítése és a hívek általános bűnbá-
nati ideje, mellyel a feltámadás űnne-
pére örömre készítették fel magukat.
(Napjainkban ezért újból szokásbajött,
hogy főként felnőtteket Húsvét éjsza-
káján keresztelnek meg. ) A középkor-
ban egyre inkább előtérbe kerűl a
Krisztus megváltó szenvedésére való
emlékezés.

Nagyböjt időszaka tehát Hamvazó-
szerdától Nagycsütörtök estig tart,
pontósabban a mise megkezdéséig tart.
Ekkor lépünk be a Húsvéti Szent
Háromnapba. Nagyböjti időben a zso-
lozsmában és misében elmarad minden

"alleluja", az oltárokat nem díszítik vi-
rágokkal, az orgona is inkább hallgat
(legföljebb csak az ének támogatására
szabad használni).

Nagyböjt 4. vasárnapja ("Laetare"
(Orvendezés) vasárnap), amikor Jézus
jeruzsálemi bevonulására emlékezünk.
Az Ur messiási bevonulását már a 4. sz.
végén nagy ünnepélyességgel ünnepel-
ték meg Jeruzsálemben. Ekkor a litur-
gikus ruha színe is a bűnbánati liláról
pirosra (rózsaszínre) vált. Az ünnepi
szertartásnak többféle formája lehet a
helyi körülmények szerint. Sor kerül-
het barkaágak (a pálmaágak helyettesí-
tői) megáldása, illetve a virágvasárnapi
körmenetre.

Otödik vasárnap a feszületeket és
szobrokat lila (esetleg fekete) lepellel
takarták le, egészen a nagypénteki ke-
resztleleplezésig. Ahol ez ma is szokás-
ban van, megtartható, de nem kötelező
(régi neve: Fekete-vasárnap).

A böjt

Az ókori keresztények a heti két böj-
ti napot a zsidóságtól vették át, de hét-
fő és csütörtök helyett szerdán és pén-
teken tartották.

Az egyházban ma két szigorú böjti
nap van hústilalommal összekötve. Ez
Hamvazószerda és Nagypéntek. A szi-
gorú böjt a nagykorúakat (betöltött 18.
évtől) kötelezi 60. életévük megkezdé-
séig (háromszori étkezés egyszeri jólla-
kással). A "hústilalom kötelezi azokat,
akik 14. életévüket betöltötték".

A Szent Háromnap liturgiája

A húsvéti készületben érdemes fel-
idézni, hogy mi fog történni magában a
Szent Háromnapban.

Nagycsütörtök

A Nagycsütörtök délelőtti krizmaszen-
telési misével ér véget a nagyböjt. Az
esti mise az Ur vacsorájának emlékére
a Húsvéti Szent Háromnap kezdete. A
nagyhét csütörtök délelőttjén tehát
csak a püspöki székhelyeken van mise:

a krizmaszentelési mise. Az esti órák-
ban kezdődik az "utolsó vacsora misé-
je"; A mise végeztével az Oltáriszentsé-
get ünnepélyesen az e napokra külön
fenntartott őrzési helyére viszik, és a
húsvéti vigQiájakor tartott mise áldoz-
tatásáig ott őrzik. Ezután következik az
oltárfosztás. Ha lehet, a kereszteket ki-
viszik a templomból; az esetlegesen ott
maradó kereszteket pedig lepellel fe-
dik le.

Nagypéntek

Nagypéntek Urunk szenvedésének
ünnepe. Az Egyház ősrégi hagyomány
szerint ezen és a rákövetkező napon
egyáltalán nem mutat be miseáldoza-
tot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen
szentségeket. Az evangélium előtti
vers után ekkor elolvassák vagy el-
éneklik Urunk szenvedéséiiek törté-
netét (a passiót) Szt. János evangéliu-
mából. A nagypénteki liturgia fontos
része a hódolat a Szent Kereszt előtt.
E szertartás már igen régi. Jeruzsá-
lemben kezdték, ahol a Szent Kereszt
ereklyéjét mutatták fel. A szertartás
két részre tagolódik: a Szent Kereszt
felmutatása; hódolat a Szent Kereszt
előtt.

Bár e nap az egyház nem mutat be
miseáldozatot, vagyis nem végzi el az
átváltoztatás művét, ennek ellenére a
nagypénteki szertartáson is történik ál-
doztatás, a már korábban átváltoztatott
szent ostyával.

Nagyszombat
Nagyszombat valójában még Urunk

sírban időzésének ideje, hisz harmad-
napra támadt fel. Korunkra azonban az
a szokás fejlődött ki, hogy húsvét vigíli-
áját (vagyis az Ur feltámadásának éj-
szakáját) és a feltámadási körmenetet
mind egyszerre nagyszombat este ün-
nepeljük. Az utóbbi 15-20 évben elter-
jedőben az a nem szokás, hanem való-
jában liturgikus előírás, hogy a hásvéti
vigíliát miné! későbbi időpontban kez-
dik ünnepelni. E kérdésben nehéz ál-
lást foglalni, azonban e szertartás értei-
me csak a sötétedés kezdete utáni idő-
pontban bontakozik ki a maga teljes
mélységében.

Kisebb közösségekben kedves szo-
kás, hogy az esti, éjszakai szertartás
után közösen fogyasztják el a hagyomá-
nyos húsvéti sonka.

Szopkó Márk

1 A Költészet Napjára, április 11-ére, amely egyben József Attila születésnapja, a költő
versével emlékezünk.
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Kertész leszek, fát nevelek,

Kertész leszek
1
1

1̂
Q

kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt sem bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

i
1
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HIRDETMÉNY áziorvosok iigyeleti eoszíása
A Földművelésügv'i és Vidékfejlesz-

tési Minisztérium Fővárosi és Pest Me-
gyei Földművelésüg}Ti Hivatal a "Ke-
vély-vöigye" MgTSz-ben nyilvántartott
és még ki nem adott részarány-földtulaj-
don helyének meghatározása céljából az
1993. évi II. tv. 9. §. (1) bekezdésében
foglaltak szerint 2004. március 16-án
nyilvános sorsolást tan reggel 9-kor.

Helye: Pilisborosjenő, Művelő-dési
Ház (Büfé).

Borisz Edit s. k.
je.gyzö

TISZTELT OLVASOINK' Bármennyire is
szeretnénh,ügy tunife lefaetetlen megtndnunii a
háaon'usok teijes hónapi éjszakai ügyeleti
beosztását, pontosabfean a hónap közepétSl - a
kowtkezo hénap köapéig tartó idfezaliot, A
Pitisborosjenfii Hírmondő minden liónap
kozepén jetenik meg, ígv sajaas faiába kapjuk
meg pétdául, minl most is, márc. l-tol máre. 31-
ig a beosztást, nem tuáunk vele mit Itezáeni,
nrert az újság máre. 15-énjelenik meg. A (wr-
TOS ur tájékuztatása szerint, képtetenek eBayire
etore eikészfteni a beosatást. Aááig is, antg
nem otdódft meg cz a hetyzet, azt taBácsctQffl
Öflölmelt, hugyérdeüodjenek az uremi rentlrfO
telefenjan, abol üzenetrógíítSn közlik az
ugyetetes un'os nevét és elérhetőségét.

(Aszerk.)

/
1

1
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Ejszakai ügyeiet:
Este 18 órától

Reggel 8'1 óráig

2004. március 15.

Az ebek

16.
17.
18.
19.
20.
21..
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.:
31.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr
Dr.
Dr.

Nappali ügyelet: Hétvégi ugyelet:
Üröm:350-224,351-286 Péntek du. 14 órától
Orvosi rendelő Hétfő reggel 8 óráig
Pilisborosjenő 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Kormos József
Péchy Tamás
Kormos József
Fehér Eszter
Fehér Eszter
Febér Eszter
Fehér Eszter
Kovács Levente
Péchy Tamás
Kormos József
Fehér Eszter
Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Leveate
Péchy Tamás
Kormos Józsief

Dr. Kormos Jőzsef
Üröm, Doktor u. 21
Tei: 06-30-25-91-571

Dr. Kovács Levente
Uröm, Honvéd u. 24
Tel: 06-30-49-35-324

Dr. Péchy Támás
Uröm, Doktor u 21
Tfcl: 06-20-34-93-831

Dr. Borsi Zsófia
Uröm, Doktor u. 21.
Tel: 06-30-54-01-964

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Doktor u. 21.
Tel: 06-30-35-22-047

HIRDETMÉNY
2004. évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban és

helyszíneken kerül
2004. ápr.
2004. ápr.
2004. ápr.

Ete

sor:

19. 8-10 óra között Polgármesteri
26. 8-10 óra között Polgármesteri
19. 13-14 óra között Bécsi út 35.

Hivatal dr. Molnár Attila
Hivatal dr. Molnár Attila

dr. Molnár Attila

\

Borisz Edtí jegyző ^
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Német néptánc oktatás

A kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére né-
met néptánc oktatása kezdődik gyakorlott tánctanárok
vezetésével várhatóan április hónapban két ifjúsági kor-
csoportban. Az oktatást a német kisebbségi önkor-
mányzat is támogatja, a várhatóan szerény részvételi
költségek a résztvevők számának függvényében alakul-
nak. A^ csoportok fellépési lehetőséget is kapnak. Kellő
érdeklődés és az adminisztratív feltételek biztosítása

esetén a Német Nemzetiségi Iskola és az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola vezetői is támogatják, hogy a német nép-
tánc oktatása az iskola keretében is megvalósuljon.
Kérjük, hogy elvi érdeklődését március 20-ig közölje
Periinger Györgyivel a 06-70/2825325 telefonszámon.

Együttinuködés a kisebbségi önkormányzat
és az iskola között

A német kisebbségi önkormányzat képviselői tes-
tületi ülésen megbeszélést folytattak a Német Nemzeti-
ségi Iskola és az Alapfokú Művészeti Iskola vezetőivel
az iskola helyi nemzetiségijellegének erősítése céljából.
A képviselők megismerték azokat a lehetőségeket,
hogy milyen módon lehet a tanmenetbe a német nyelv-
oktatás keretében a helyi nemzetiségi hagyományok,
szokások, nyelvi sajátosságok megismertetését beépíte-
ni. Elsősorban a fíatalok lakóhelyhez kötődését szeret-
nénk erősíteni azzal a havi legfeljebb lí-2 alkalommal,
amit a helyi német közösség bevonásával, ismeretter-
jesztő beszélgetések, játékok, vetélkedők formájában
képzelünk el megszervezni. A tervezésnél természete-
sen figyelembe vesszük, hogy semmiképpen se növe-
kedjen a tanulók leterheltsége, hanem inkább kedvet
kapjanak a saját korosztályuknak megfelelő helyi nem-
zetiségi-közösségihagyományőrzéshez.

100 Jahre Matthias- Keller

Als Matthias Baldauf und seine Frau Tercsike geb.
Antonovics am 30. Januar 1904 an der Ecke Duna- und
Keményseprű utca - heute Március 15 tér 7. - in Buda-
pest ihre Gaststátte aufmachten mit vorerst einer
Raumlichkeit, ahnten sie ganz sicher nicht, wie
berühmt und beliebt ihr Restaurant auch nach 100
Jahren noch sein würde. Da der Legende nach an
dieser Stelle einst eine Tscharda gestanden haben soll,
wo sich der aus Ofen herüberreitende König Matthias
öfter ausgeruht haben soll, schlug Kappelmeister Karl
Müller, ein Stammgast des Lokals, die Benennung in

tt

Matthias Keller vor. Den ersten Teil des Kellers baut-
en der Tischlermeister Stefan Bildinger und der
Schildermaler Ludwig Friedrich. 1914 wurde der
groBe Saal dazugebaut und 1929 waren der
Jubiláums- und der Fischer-Saal fertig. Der Matthias-
Keller war von Anfang an ein frequentierter und
beliebter Ort. Die Familie magyarisierte 1934 ihren
Namen in Borostyánkői. Der Matthias-Keller wurde
Ende 1949 verstaatlicht - seine Inneneinrich-tung ist
denkmalgeschützt -, doch seine guter Ruf ist unge-
brochen: Das seiner traditíonellen guten ungarischen
Gerichte, seiner historischen Weine, seiner
Zigeunermusik und der Bedienung in zeitgenössisch-
er Bekleidung wegen noch immer immer auch im
Ausland berühmte Budapester Restaurant Matthias-
Keller feiert jetzt sein 100 jáhriger Bestehen.

Perlmger Györgyi

Sprichwerter uf Schwowisch

"Glicklich is dr Mensch, der ohni Krankheite un ohne
Schulde leewe tut"

"Gut gfuhstuckt-is for de ganze Taach,
gut gschlacht han- is for's ganzi Johr
un gut vrheirat sin-is for's ganze Leewe!"

Pillantás a germanizmusokvilágába...

"den Affen tanzen lassen" = kirúgni a hámból, egy
görbe napot csinálni.

"abwarten und Tee trinken" = csak nyugi, nyugi!
"fehl am Ort sein" = nem helyénvaló.

A Hírmondó német kisebbségi rovatát Kozáry Vilmos
szerkeszti.

KOZÁRY VlLMOS, NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELŐ, A DR. PENDL&DR.
PlSWANGER INTERNATIONAL VEZETÖI TANÁCSADÓ
KFT. ÜGYVEZETŐJE, MINDEN HÓNAP MÁSODIK
KEDDJÉN 18.ÖO-20.00-IG INGYENES KAJíRIER TA-
NÁCSADÁST TART ELSŐSORBAN DIPLOMÁS PÁI.YÁ-
KEZDŐK ÉS DIPLOMÁS MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRB.

(KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL ÁPRILIS 13-ÁN) H.ELY-
SZÍN A POLGÁRMESTERI HlVATAJ. ÉPUl.RTÉNEK
FÖLDSZINTI BAl. SZÁRNYÁBAN 7AI.ALMATO NÉMET
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI IRODA. ELŐZETCS
BEJELENTKEZEST KÉRÜNK A 337-108 TELEFONSZÁ-

MON.

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviseló-testületének
6/2004. (III. 15.) Kt. rendelete a
a gépjármüadó mértékéröl szóló

19/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet hatályon kívül
helyezéséröl

l.§
Arendelet2004. január 1-töl hatályát veszti.

2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János sk.

polgámiester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenó Onkormányzat Képviselö-íestülctének
7/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

a tulajdonában lévö önkormányzati lakások és helyisé-
gek bérletéröl, a lakbérek

mértékéről szóló

4/1997. (III. 13.) Kt. rendelet módosításáról

l.§

A4/1997. (III. 13. ) Kt. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

ke:
a) összkomfortos lakás esetében:
b) komfortos lakás esetében:
c) félkomfortos lakás esetében:
d) komfort nélküli lakás esetében:
e) szükséglakás esetében:

2.§

300 Ft/m2/hó
225 Ffm2/hó
150Ft/m2/hó
75 Ft/m2/hó
20 Ft/m2/hó

A rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit
azonban 2004. március 1. napjától kell alkalmazni.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Őketeiében niéteráru, revidáru, lakástextil, tíivatáru, vHlanmság, i{iareitd(, barkáesáriik, játék! Fuggönyvarrás, alakítás.

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselő-testületének
8/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

a közmüvelődésról

"A kulturális javak védelméröl és a muzeális intézmények-
röl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésröl"
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazza a helyi ön-
kormányzatokat arra, hogy a törvényben foglalt közmüvelödé-
si célkitüzések meghatározására, a feladatok ellátására helyi
rendeietet aikossanak. A müvelődés szervezése, tartalmának
meghatározása, konkrét fonnáinak kialakitása a település pol-
gárainakjoga, feltételeinek biztosítása az önkormányzat érde-
ke, autonóm köteiessége.

Ennek megvalósitása érdekében Pilisborosjenö község Ön-
kormányzat képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

(1) Pilisborosjenö község Onkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) kinyílvánítja, hogy a közmüvelödéshez való

12. §. A lakbér mértéke

A ténylegesen fízetendö lakbér alapját képezö lakbér mérté-

jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek
támogatását közcélnak tartja. A közmüvelödést olyan értékhor-
dozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság élet-
minöségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati
feladatvállalást és az azok megvalósításában részt vevő intéz-
mény és szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi fel-
tételek biztosítását. Gondoskodik a közmüvelödési feladatok
ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrast-
ruktúra feltételeinek megteremtéséröl, a már meglévö intézmé-
nyi háttér teljes körü biztositásáról, fejlesztéséröl.

A közmüvelödési rendelet célja

2.§

(1) A rendelet megalkotásával a képviselö-testület célja,
hogy a helyi társadalom müveiödési és kulturális igényeinek
fígyelembe vétetével - a helyi hagyományok, lehetöségek és
sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza
meg az általa támogatott közmüvelödési tevékenységek körét,
azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és fínanszíro-
zási alapelveket, továbbá, hogyjogszabályi keretet teremtsen a
közösségi művelödéshez méltó, esztétíkus környezet és inf-
rastruktúra biztositásához, a község nemzeti és nemzetiségi ha-
gyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedö kö-
zösségei és személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi ér-
tékek védelmének erősitéséhez, a helyi kulturális nyitvánosság
és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) A kulturális élethez kötödö további önkormányzatí cé-
lok:

a) a település hagyományainak ápolása - különös tekintet-
tel a német nemzetiségi kultúrára -, a lokálpatriotizmus, a
"gazdatudat", a helytörténeti, a honismereti mozgalom
fejlesztése; népmüvészeti, hagyományőrzö közösségek
életre hívása, müködtetése.

b) a lakosság közösségi törekvéseinek szolgálata, támoga-
tasa

c) a község arculatának kialakítása, a lakosság polgároso-
dásának elösegítése

d) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakítása-
kor a község kulturalis érdekképviselete az esélyegyen-
löség jegyében

e) az infoniiációs társadalom felé haladás
f) a község sajátos kulturális értékeinek, jellegzetességei-

nek megörzése, ezen énékek kutatása és közkincsé tétele
g) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagitása,

amatör müvészeti körök, mühelyek, alkotó táborok léte-
sítése, segitése, a kiemelkedö helyi professzionális és
amatör alkotók szakmai támogatása

h) szórakozási és közösségi igényekhez a lehetöség biztosí-
tasa

i) a civil közösségek együttmüködésének ösztönzése, a
szolidáris akciók fogadása, gondozása

j) az i^úság kulturalis életének fejlesztés, érdekérvényesi-
tési, müvelödési kezdeményezéseinek segítése, az idös-
korú népesség közmüvelödési lehetöségeinek, közösségi
életének támogatása, az életkori csoportok kulturális
kapcsolatainak gazdagitása

k) a település, a régió természeti, kömyezeti, kulturális, kö-
zösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, feszti-
válok, bemutatók, kiállítások rendezése

1) kapcsolat-tartás a testvér településekkel, azok kulturális
intézményeivel, egyesületeivel

m) a kulturális turizmus támogatása
n) a helyi kulturális nyilvánosság, a tajékoztatás fejlesztése.
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A közmüvelödési feladatok ellátásának

alapelvei és formái

3.§

(1) A település minden polgárának és közösségének joga,
hogy:

a) megismerje a kulturális örökségjavait, és ezekjelentösé-
gét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és
etnikai kisebbség önismerete formálásában, valamint-a
rendelkezésre álló eszközök útján - az ezen értékek vé-
delméven kapcsolatos ismereteket is megszerezze.

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közmüve-
lödési intézmény nyújtotta, valamint a közmüvelődési
megállapodásokban szereplö szolgáltatásokat.

c) gyarapítsa műveltségét.
(2) Az önkormányzat a közmüvelődés feladatait az általa

fenntartott és müködtetett közmüvelödési intézmény, valamint
közmüvelődési megállapodások útján látja el.

(3) Az önkonnányzat akkor köthet közmüvelödési megállapo-
dást, ha az általa vállalt feladat ellátására nincs intézményi feltétel.

(4) Az önkonnányzat fenntartásában müködö intézmény
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem
kötelezheti el magát.

(5) A helyi közmüvelödési feladatok ellátásában az önkor-
inányzat a civil közösségek, szervezetek, inagánszemélyek,
valamint a kulturális tevékenységet is végzö gazdasái vállalko-
zók közremüködését is igénybe veheti, külön megállapodás-
ban rögzitett feltételek mellett.

(6) Az önkormányzat a polgármester valamint a Kulturális
és Sport Bizottság útján gondoskodik a település közmüvelö-
dési feladatainak koordinálásáról.

(7) Az önkonnányzat fenntartásában lévö intézmény tájé-
koztatja a település lakóit a közmüvelödési lehetőségekről. Az
önkonnányzat, a megfelelö tájékoztatás érdekében biztositja
annak feltételét, hogy a közmüvelödési programokat a helyi
sajto ismertesse

(8) Az önkonnányzati fenntartású intézmény a programjait
plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdetötáblá-
kon, és szórólapokon tegye közzé, müsorfüzeteit juttassa el a
lakossághoz.

Az önkormányzat kötelezó és vállalt
közmüvelődési feladatai

4.§
(1) Az önkonnányzat, közmüvelödési feladatait közmüve-

lödési szakmai koncepció aiapján végzi, amelynek tanalmát a
civil szervezetek, az intézmények és a polgárok igényei alap-
ján látja el.

(2) Az önkormányzat a településen kialakult müvelődési ha-
gyományokra, a község fejlesztésének koncepciójára, valamint
az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységé-
re alapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével bizto-
sítja vállalt feladatainak ellátását.

(3) Az önkormányzat kötelező közmüvelödési feladatai:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzö, szakép-

zö tanfolyamok, életminöséget és életesélytjavító tanulá-
si lehetöségek megteremtése

b) a település kömyezeti, szellemi, müvészeti értékeinek,
hagyományinak feltárása, megismertetése, a helyi müve-
lődési szokások gondozása, gazdagitása.

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befoga-
dás elösegítése, az ünnepek megtartása.

d) az ismeretszerző, az amatör alkotó, müvelödő közössé-
gek tevékenységének támogatása.

e) a helyi társadalom közösségi életének segítése, kapcsolat-
rendszerének építése.

f) a különbözö kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése.

g) a feltételek biztosítása a szabadidö kulturált eltöltéséhez
h) minden müvelődést segítő lehetöség támogatása
(4) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
a) a település szellemi vonzerejének, a civil társadalom

kulturális, önszervezödö tevékenységének erösitését
b) a település tehetséges, kiemelkedö személyiségeinek ér-

tékteremtö tevékenységét
c) a gyermekek és fiatalok müvelődését, müvészeti tevé-

kenységét, közösségi életét
d) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védeimét
e) a közhasznú információs szolgáltatásokat.

Az önkormányzat közmüvelödési feladatellátásának
szervezeti keretei

5.§
(1) Az önkomiányzat közmíívelödési intézményt működtet.
(2) Az önkormányzat a4. § (3)és 4. § (4) bekezdésében

meghatározott feladatait közmüvelődési intézményén keresz-
tül, szükség esetén közművelödési megállapodásokon keresz-
tül látja el.

(3) Az önkormányzat közmüvelödési intézményének fel-
adatait azAlapító okirat tartalmazza. /1. sz. melléklet/.

(4) Az önkonnányzat közmüvelődési megállapodásokat
köthet, illetve közmüvelödési feladatokat ellátó szen'ezeteket
támogathat. A közmüvelödési megállapodás megkötéséröl a
képviselő-testület dönt. /A közmüvelödési megállapodás köte-
lezö tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza./

(5) Az önkormányzat és közművelödési intézménye, köz-
müvelődési feladatainak ellátásában együtt kiván müködni:

- a község oktatási intézményeivel
- a községi székhelyű, helyben müködö, közmüvelödési

célú társadalmi szervezetekkel

- a községi székhelyü - kulturális tevékenységet végzö
társaságokkal

- a közmüvelödési feladatokat ellátó civil szervezetekke)
- az egyházakkal
- a közmüvelődési feladatvégzést vállaló magánszemé-

lyekkel
- a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, tér-

ségi intézményekkel, és civil szervezetekkcl.

A közmüvelődési tevékenység
irányítása és ellenőrzése

6.§

(1) Az önkonnányzat a közmüveiödéssel kapcsoiatos köte-
lezö feladatait a költségvetéséböl finanszirozza.

Ennek forrása: a saját bevétel, a központi költségvetésböl
származó normativ állami támogatás, a központosított el-
öirányzatokból származó összeg, valamint az elkülönitett pén-
zalapokból és az egyéb, pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkonnányzat, a központi költségvetési forrásból -a
közmüvelödési feladatok támogatására - biztosítandó pályáza-
tokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenko-
ri éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg
megállapításánál törekedni kell aira, hogy azelözö évi előirány-
zatnál lehetöleg ne kevesebb összeg keriiljön megállapitásra.
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(3) Az önkormányzat a költségvetéséböl fínanszírozza:
az intézmény üzemeltetésének alapvetö müszaki, techni-
kai feltételeit, az épület müködöképessége megörzésé-
nek költségeit.

- az intézinény alapfeladataiban meghatározott tevékenysé-
gek ellátásához - a jogszabályok alapján meghatározott és
szükséges - közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül
az alapilletmények, a kötelezö pótlékok és költségtérítések
fedezetét, továbbá a személyijuttatásokjámlékait.

- az alapfeladat ellátásához szükséges, részletes program-
mal alátámasztott szakmai munka költségeit.

- a fentieken kivül közmüvelődésre forditandó és pályázta-
tás útján felhasználható pénzösszegeket az önkormányzat
költségvetési rendelete elkülönítetten, az intézmény saját
bevételeivel együtt kezeli. Ezen pénzek pályáztatási úton
való felhasználásáról - a Kulturális és Sport Bizottság
ajánlásával - a képviselö testíilet dönt.

(4) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az
ellátott alap és nem alaptevékenységnek megfelelöen, minden év-
ben felülvizsgálatra kerül, és azzal összhangban az önkormányzat
mindenkori éves költségvetésébek kerül meghatározásra.

(5) Az intézmény, az évközben elért többletbevételét fel-
használhatja az adott intézmény fejlesztésére, az éves költség-
vetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyeiembe vé-
telével.

Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak
foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok

8.§

(1) Az önkomiányzati fenntartású közmüvelödési intézmé-
nyekben alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban a kul-
turálisjavak védelméröl és a muzeális intézményekröl, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közmüvelödésröl szóló 1997.
évi CXL törvényben foglaltak és a mindenkorijogszabályok az
irányadók.

(2) A megüresedett magasabb vezetöi állás betöltésére irá-
nyuló pályázatot ajogszabályi rendelkezéseknek megfelelöen
ajegyzö írja ki, és a képviselö-testület hozza meg a döntést.

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetöje fel-
ezz - a kinevezés és a felmentés kivételéve! - a munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja. / A kinevezés és a felmen-
tés a képviselö-testüiet hatásköre./

Hatálybalépés

9.§
(1) Arendelet az SZMSZ elöirási szerint kerül kihirdetésre,

a kihiriietésröl ajegyzö gondoskodik.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

9/2004. (III. 15.) sz. Kt. rendelete
a Pilisborosjenö Heiyi Epítési Szabályzatáról és Szabá-
lyozási tervéröl szóló 4/2002. (IV. 15.) Kt., valamint a

20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Képviselö-testü-
lete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ofrv.)
16. § (1) bekezdésében kapott telhatalmazás alapján, valamint

az épített környezet alakításáról és védelméröl szóló, többször
módositott 1997 évi LXXVTII tv. (Etv.) 7. § (3) c) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva Pilisborosjenönek az Étv. 13. §
szerint a szabályozási elöírásokat szövegesen tartalmazó Helyi
Epitési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja, és annak
mellékletekéntjóváhagyja az R 5. sz. mellékletét képezö Sza-
bályozási Tervet, a Lazarét térségére, azaz a 02/1 (m. k. ), föld-
részletnek a 08. hrsz-ú földrészlet felöli határától a szabályozá-
si terven jelölt tervezett településközpont-elkerülö út területe
nyugati határaig tartó részére, továbbá a 03 (út), 05 (árok), 06/1
(a. g. ), 06/3-06/13, 07/1-07/13, 08 (vízmosás), 0132, 0133/2
(erdö), 0133/3 (árok ), 0133/46 (út), 0133/4-0133/24, 0133/25
(út), 0133/26-0133/45, 0133/47, 133/48 (út), 0134/1-0134/24,
0134/26-0134/63, 0134/64 (út), 0134/65 (út) hrsz. helyrajzi
számú földrészletekre.

l.§
A R. 1. § (2) pontja az alábbiak szerint módosul:
"A rendelet az Etv. 12. § (6) bekezdése szerint együtt alkal-

mazandó az 1. ésaz 5. számú mellékletét képezö Szabályozási
Tervekkel, a 038., 030., 022. hrsz területek kivételével."

2.§
Az R. 5. sz. mellékletét ajelen rendelet 1. sz. meltékletét

képezö szabályozási tervlap tartalmazza.

3.§

A R. 9. §-a az alábbi új (6) ponttal egészül ki:
"(6) A kertvárosias lakóterületi épitési övezetekben a 10%-

nál nagyobb átlagos lejtésü telkek esetében az előkert mérete
0,0 m, a közterületi telekhatár felöli 5,0 m-es sávban csak ga-
rázs helyezhetö el."

4.§
Az R. 12. §-ának /2/a) és b) bekezdése az alábbiak szerint

módosul, illetve a paragrafus az alábbi, új bekezdésekkel egé-
szül ki:

"(2) a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,35 m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 20%.

(6) Az építési övezetbeii, ha a szomszédos közlekedési és
közmüelhelyezési területek szélessége nem éri el a 12,0 m-t, az
elökert legkisebb méretét úgy kell megválasztani, hogy annak
mérete a 12,0 m, és a közterüiet tervezett szélessége különbsé-
gének felével nagyobb legyen az OTEK-ban elöirt minimum-
nál.

(7) A szabályozási terv'enjelölt utcákban előnevelt faiskolai
"útsorfa" minöségű fákból fasor telepitendő, maximálisan 8-8
méter tötávolsággal. A fák öntözési lehetöségéről gondosodni
kell.

(8) Az építési övezetben az elökertek területének minimum
80%-át zöldfelületként kell kialakitani. Legalább közepes
lombkoronát fejlesztö fák ültetése kötelezö. Az övezet 10 m-t
meg nem haladó szélességü közterületein a kétoldali fasor léte-
sitése nem kötelező."

5.§
Az R. 34. § (9) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak

szerintmódosul:

"Szabályozási szélessége a méretezés alapján általában 16
m, az Urömi út és a Temető út közöttí szakaszon - a vizelvezetö

árok helyszükséglete miatt - 18 m, illetve a szabályozási ter-
ven feltüntetett módon változó."
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6.§

Az R. Környezetvédelem címü 45. § (1) bekezdése új g)
ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"g) A településen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméröl szóló
123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet elöírásait be kell tartani.
Az elözetesen lehatárolt hidrogeológiai védöteriileten a
123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében fog-
laltakat kell betartani."

7.§

Az R. 53. § szöyege az alábbi szövegre módosul:
"Ajelen Helyi Epitési Szabályzatban, illetöleg a Szabályo-

zási Ten/ben, valamint a készítendö Rehabilitációs és egyéb
Szabályozási Tervekben az újonnan beépítésre kerulö terüle-
tekre elöirt kiszolgáló és lakóutakat és a közmüveket, közterü-
leti létesítményeket, növényzetet legkésöbb az általuk kiszol-
gált építmények engedélyezéséig meg kell valósítani. A közte-
rülettel szomszédos telekhatárokon létesített támfalakat a
közteriilet felöli oldalon terméskö burkolattal kell ellátni."

8.§

Ahol ajelen rendelet 1. sz. mellékletét képezö szabályozási
terv Kle3 építési övezetet tüntet fel, ott a R-ben a K.EL 3 építési
övezetre vonatkozó, ahol KöU övezetet, ott a R-ben a K öve-
zetre vonatkozó, ahol KöU-F övezetet, ott a R-ben a ICF öve-
zetre vonatkozó, ahol Z övezetet, ott a R-ben a KP övezetre
vonatkozó elöírásokat kell betartani.

9.§
Jelen rendeiet kihirdetéséröl külön rendelet rendelkezik.

Rendelkezéseit ezen külön rendelet hatályba lépésétöl számi-
tott idöponttól kezdve indulo ügyekben kell alkalmazni.

tatásairól szóló 24/2002 (XIl. 31. ) számú és a 5/2003 (IV. 15.)
helyi rendelet hatályát veszti.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselö-testületének

10/2004. (III. 15.) Kt. rendelete
az önkormányzati képviselökjuttatásáról,

költségtérítéséröl

Pilisborosjenö község Onkormányzat Képviselö-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított
1990. évi LXV. tön'ény 20. § (2) bekezdésében, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéséröl és az ön-
kormányzati képviselök tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

l.§

A képviselö-testület a képviselöt és a bizottság nem képvi-
selö-testűleti tagját természetbeni juttatásban részesíti az ön-
kormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési esz-
közök igénybevételérejogositó bériettel, amely a képviselő és
a bizottság nem képviselő tagjának választása szerint pénzben
iskifízethetö. Aköltség osszege2004. januar01. -tol 15 380.-
Ft.

2.§
A rendelet 2004. január 1 -én lép életbe, a rendelet hatályba-

lépésével egyidejülega képviselők tiszteletdijáról és egyébjut-

Küller János sk.

polgánnester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének
11/2004. (III. 15.) Kt rendelete

a köztisztviselök szociális, jóléti, kulturális, egész-
ségügyí juttatásairól valamint szociális és kegyeleti

támogatásairól szóló
2/2002. (IV. 5.) Kt. rendelet módosításáról

l.§

A 2/2002 (IV.5) Kt. számú rendelet 4. § helyébe az alábbi
rendclkczés lép:

4. § Utazási költségtérítés.
(1) Pilisborosjenö község közigazgatási határán kívülröl

történö munkába járás esetén a köztisztviselő, a munkába já-
ráshoz szükséges helyközi közlekedési bérlet díjanak 100%-ra
jogosult.

(2) A bérlet - tárgyhó végén történö - leadása kötelezö.
(3) A bérlet leadása nélkül a munkába járáshoz szükséges

helyközi közlekedési bérlet díjának 80%-ának megtérítésére
jogosult.

(4) Az ügyintézés gyorsitása és hatékonyabbá tétele érdeké-
ben a köztisztviselönek a munkáltatói jogkör gyakorlója saját
gépkocsi hivatalos célú használatát engedélyezheti

2.§

A rendelet kihirdetése napján lép óielbe, rendelkezéseit
azonban 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ezzel egyidejüleg a 2/2002 (IV.5. ) Kt. számú rendelet 4. §-a
hatályátveszti.

Küller Jáiws sk.

polgánnester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Onkonnányzat Képviselö-testületének
12/2004. (111.15.) Kt. rendelete

20/2003. (XII. 15. ) sz. KT rendelette! raódosított szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóió 14/2003.

(VII. 15) Kt. sz. rendeiet
módosításáról

'. §

A rendelet 25. § (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
25. §. (1) A teiepülési önkormányzat temetési segél>1. álla-

píthat meg annak a pilisborosjenöi lakosnak, aki a meghalt sze-
mély eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját i!letve családja
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy az egy före számi-
tott havi családi jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori
legkisebb összegének 200%-át. egyedülálló esetén annak
250%-át nem haladja meg.

2.§
E rendelet kihirdetése napján !ép liatályba.

Küller Já.nos sk. Borisz Edit sk.
polgármester jegyzö
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Pilisborosjenö Község Onkormányzat
Képviseló-testületének

13/2004. (III. 15.) Kt. sz. rendelete
a gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról

szolol997. eviXXXI. tv.
végrehajtásának helyi szabályairól

Pilisborosjenö Község Onkormányzat Képviselö-testülete
az 1990.évi LXV. tv. !6. § (1) bekezdése, az 1997.évi XXXI
. tv. (továbbiakban Gytv. ) 18-21. §, 131. §-a valamint a
149/1997.(IX. 10.) számú Korm. rend. 65-68. §-a alapján, a
rendszeres és rendkivüli gyennekvédelmi támogatásról az
alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Altalános rendelkezések

'endelet célja:
l.§

(1) A rendelet célja, hogy a gyennekek védelméröl és a gyá-
mygyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásaként
a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkor-
inányzat által biztositott rendszeres és a rendkivüli gyermekvé-
delmi támogatást, az igénybevevök körét, a folyósítás módját,
feltételeit és az érvényesítés garanciáit az erre vonatkozó elbi-
rálási és eljárási szabályokat.

(2) A rendszeres, rendkivüli és egyszeri támogatás megítélé-
se során az érintett személyek és családok esetében alkalmazni
kell az egyéni feielösség elvét.

A rendelet hatálya:

2.§

(1) A rendelet Pilisborosjenö közigazgatás területén állandó
lakóhellyel rendelkezö magyar állampolgárságú szülöi fel-
ügyeletet gyakorló szülök, gyámok és a gondozásukban élő
gyermekek, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazol-
vánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által me-
nekültként elismert gyenneki-e és fiatal felnöttre, valamint szü-
leire terjed ki.

(2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők be-
jelentett lakóhelye kü'iönbözö illetékességi területen található,
a tárnogatások megáiiapítására akkor van lehetöség, ha a gyer-
mek pilisborosjenöi bejelentett áilandó lakóhellyel rendelke-
zik. lía a gyennek bejelentett lakóhelye egyik szülöjének lak-
cimével sem azonos, a támogatások megállapitására akkor van
lehetöség, ha az anya piiisborosjenői állandó bejelentett lakó-
heiivel rendelkezik.

(3) Ainennyiben a késedelein a gyemiek életét, testi épségét
veszélyeztetné, a községben tartózkodó, de pilisborosjenöi lakó-
hellyel nem rendelkezö gyennek érdekében is intézkedni kell.

Hatásköri rendelkezések

3.$
(1) Az e rendeletben ineghatározott feladat- és hatáskörök

gyakorlását az OnkoiTnányzat Képviselö-íestülete a Szociális
Bizottságra ruházza át (I. fokú eljárás).

(2) A bizottság által hozott hatósági határozatok ellen a Kópvi-
selö-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott
fellebbczésnek van helye (II. fokújogorvoslati eljárás).

Eljárási rendelkezések

4.§
(1) A rendszeres és rendkívüli támogatás iránti igényt a Pol-

gánnesteri Hivatalban lehet benyújtani az eire rendszeresitett

fonTianyomtatványon. Az eljárás - indokolt esetben - hivatal-
ból is indítható.

(2) A rendszeres, illetve rendkivüli gyermekvédelmi támo-
gatás folyósitását javasolhatja a gyermekorvosi védönöi szol-
gálat, óvoda, iskola vezetöje, illetve ifjúságvédelmi felelőse,
valamint a Családsegitő Szolgálat családgondozója.

(3) A folyósításra valójogosultság elbírálásához a kérelme-
zö köteles a maga és hozzátartozói személyi adatairól, családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonat-
kozó igazolásokat becsatolni. A kérelmezö hozzájárul ahhoz,
hogy személyi körülményeiröl -jogainak sérelme nélkül - a
hatóság tájékozódjon.

(4) Ajogosultsági feltételek fennállását- a közös háztartás-
ban együtt élést a saját háztartáson belüli eltartást, jövede-
lemmel nein rendelkező nagykorú személy esetében a rokkant-
ságot, fogyatékosságot, munkanélküliséget köz- vagy hitelt ér-
demlö magánokirattal, illetve a polgáiTnesteri hivatalnál és az
önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatai-
nak felhasználásával kell igazolni.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi táinogatásra való jogo-
sultság feltételeit évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

Ajövedelem számitásának és igazolásának módja:

5.§
(1) Ajövedelem számításánál irányadó idöszak, ha a tör-

vény másképpen nem rendelkezik a havonta rendszeres mérhe-
tö jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelözö 6 hónapot,
egyébjövedelmeknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg. Et-
töl eltérni akkor lehet, ha ajövedelmi viszonyokban igazolható
ok miatt tartós romlás vélelmezhetö.

(2) Az igazolás inódja:
a) munkabér esetén - a béralap terhére kifizetett mindenne-

mü juttatással növelt, a kiállitást niegeiőzö 6 havi nettó
jövedelem átlagáró! szóló munkáltatói igazolás,

b) a munkanélkülijáradékban részesülönél az ezt megállapitó
határozat másolata vagy az utolsó 6 havi csekkszeivény,

c) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében az utolsó 6 havi
szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a
pénzintézeti számlakivonat vagy a foiyósító szerv igazo-
lása a havi teljes összegről, a nyugdíjas igazoivány egy-
idejű bemutatásával,

d) a jövedelempótló támogatás folyósítását - a kérelmezö
nyilatkozata alapján az Igazgatási Csoport nyilvántartá-
sából ellenörzi a gyámüayi ügyintézö,

e) vállalkozók esetében az APEH igazolása az elözö évi sze-
mélyi jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat
az elöző 6 havi nettójövedelem átlagáról,

f) egyéb - alkalmi munkából szán-nazó -jövedelmek ese-
tén személyes nyilatkozat a havi átlagos nettó jövede-
leinről,

g) tartásdíj esetében - az utolsó 3 hónap ténylegesen kifize-
tett tartásdíj összegének átlaga - a szülök közötti egyez-
ség jóváhagyásáról, illetve a tartásdij megáliapitásárói
szólójogerös bírói itélet vagy teljes bizonyító erejü ma-
gánokirat bemutatása mellett a ténylegesen kifizetett tar-
tásdíj uloisó 3 havi átvételi elismervénye, vagy postai fel-
adóvevénye,

h) a jövedelem megállapításánál fígyelembe kel! venni a
gyermekek részére folyósított családi pótlék összegét,
melyet megfelelő módon igazolni kell,

i) önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton,
egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermek ösz-
töndijáról - a kiállitást megelözö 3 havi nettó átlagáról -
szóló igazolás.
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kell
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni

a) az e célra rendszeresített igénylölapot (1. számú mellék-
let),

b) a gyennek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelye-
zése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és
gyámhatósági határozatot, illetöleg különélö szülök ese-
tén a gyámhivatalnál készült jegyzőkönyvet a gyermek
elhelyezésére vonatkozóan,

c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyennek egészségi
állapotára vonatkozó igazolást,

d) az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás mun-
karendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonyról,

e) házasságkötés esetén a támogatott házassági anyakönyvi
másolatot,

f) az emelt összegü rendszeres gyermekvédelmi támogatás
megállapítása érdekében a kérelmezőnek- b)-c) pontok-
ban túlmenöen - igazolnia kell, hogy a 9. §-nak(11) be-
kezdésében szabályozott ellátások valamelyikében ré-
szesül, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy adókötelesjö-
vedelemmel nem rendelkezik,

g) gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a
gyermekek lakcím igazolását,

h) kérelmezö tartási kötelezettségére vonatkozó igazolást.

A hozzátartozók köre:

6.

(1) Az 1 főre jutó jövedelem kiszámításánál - a kérelembe-
nyújtása időpontjában - közös háztartásban élö közeli hozzá-
tartozóként kell fígyelembe venni:

a) a szülöt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező

gyermeket,
c) a 23 évesnél fíatalabb, önálló keresettel nem rendelkezö.

a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermeket,

d) a. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettet nem rendelkezö,
felsőoktatási intézmény nappali tágozatán tanul-
mányokat folytató gyenneket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetöleg a
testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
(a továbbiakban: tartósan beteg, illetöleg fogyatékos)
gyermeket,

f) az a/)-e^ pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülö
vagy házastársa által eltartott rokont.

g) azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztar-
táson kívül, igy különösen diákotthonban, kollégiumban,
kórházban, hetes otthonban, valamint, aki 30 napot meg
nem haladó átmeneti gondozásban részesült.

7.§
(1) Az a személy, aki e rendeletben megállapított támogatás-

ban részesül, köteles lakóhelyében és szociális köriilményei-
ben bekövetkezett olyan változásról, mely a támogatás felvéte-
lérejogosulatlanná teszi, 15 napon belül írásban bejelentést tenni.

(2) Az ellátástjogosulatlanul és rosszhiszemüen igénybe ve-
vö köteles a támogatás visszafízetésére, természetbeni ellátás
esetén a pénz egyenérték megfízetésére a Gytv. szabályai sze-
nnt.

8.§
Azonos indokok alapján ugyanazon család Pilisborosjenö

Község Onkormányzatától csak rendkívül indokolt esetben ré-
szesülhet többféle ellátásban.

II. Fejezet
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

9.§
(l)Arendszeresgyermekvédelmitámogatás(továbbiakban:

rendszeres támogatás) célja, hogy elősegítse a gyermek( ek)
családi környezetben történő ellátását, nevelését, és megelőzze
a gyermek kiemelését a családból.

(2) Rendszeres támogatásban kell részesíteni azt a gyer-
meket, akinek a gondozó családjában az egy fore jutó havi jö-
vedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét és a családban történö nevelkedés
nem áll a gyermek érdekével ellentétben és a vagyoni helyzet
vizsgálata során az egy före jutó vagyon (hasznosítható ingat-
lanjármü, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, vagyoni
értékü jog) értéke nem haladja meg külön-külön számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25-szörösét, vagy
együtt számiU.-a az öregségi nyugdíj legkisebb összegónek 75-
szörösét. Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan,amelyben
a szülö vagy a tartásra köteles más törvényes képviselö életvi-
telszerüen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármü.

A vagyoni helyzetet minden esetben vizsgálni kell.
(3) Az egy före jutó havi jövedelem számitásánál a közös

háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjö-
vedelmét csökkenteni kell a támogatást kérö és házastársa által
bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tar-
tásdíj összegével.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege -
gyermekenként - 2004. évben 5104 Ft. 2003. évet követöen. a
rendszeres támogatás megegyezik az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 22%-ával.

(5) A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatás a gyennek nagykorúvá válása esetén is meg-
állapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyó-
sítható addig az idöpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás
munkarend je szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb a
23. évének betöltéséig.

A tanulói jogviszony fennállását minden év szeptember hó
10. napjáig iskolalátogatási igazolással kell igazolni.

(6) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyer-
mek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megál-
lapitott támogatás tovább folyósítható, ha ajogosult felsöfokú iskola
nappali tagozatán tanul és a 25. élet évét még nem töltötte be.

Házasságkötés esetén a rendszeres támogatás csak akkor
szüntethetö meg, ha ajogosult házasságkötése szerinti új csa-
ládban az egy förejutójövedelem összege, illetve vagyon érté-
ke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdij legkisebb össze-
gét, illetve az egy före jutó vagyon értéke meghaladja külön-
külön a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
25-szörösét vagy együttesen számítva 75-szörösét.

(7) A támogatás a kérelem benyújtásától esedékes. A táino-
gatás összege a kérelem benyújtásának hónapjában

- a teljes összeg, ha kérelmet a tárgyhónap tizenötödikéig
nyújtották be,

- az összeg 50%-a, ha a kérelmet a tárgyhónap tizenötödi-
két követöen nyújtották be.

A támogatás folyósitása az önkormányzat éves felül-
vizsgálatáig, illetve a feltételek fennállásáig tart.

Ha ajogosultság inegszünik a támogatás ajogosultság meg-
szünésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszünés

- a tárgyhónap tizenötödikéig következik be a táinogatás
50%-át

- ha a tárgyhónap tizenötödikét követöen következik be a
támogatás teljes összegét kell kifízetni.
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(8) A támogatás - élethelyzettöl függően - elsősorban ter-
mészetben, de pénzben is nyújtható. A természetben nyújtott
ellátási fonna elsösorban gyermekintézmények étkezési téríté-
sének díjkedvezménye, kollégiumi térítési díj, (tandij, egész-
ségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési dij, illetv'e egyéb ellá-
tás, gyógykezelés, utógondozás, speciális iskolai ellátás, ezzel
járó utazási költségek, TB által nem támogatott gyógyászati se-
gédeszközök, gyógyszerek, tápszerek, vizsgadijak, továbbta-
nulással kapcsolatban felmerült költség, tanulmányutak, stb.)
kifizetésének átváilalása.

Ruhanemü, élelem és tüzelő vásárlási utalvány biztosí-
tásával. Amennyiben a család életvitele miatt a gyermek lakha-
tása nem biztositott, lehetöség van a lakbér. illetve a közüzemi
díjak összegének átutalására a beszedésre jogosult részére. A
támogatás vegyes formában, - megosztva - is folyósitható.

(9) A támogatás felhasználására elszámolási kötelezettség
írható elö, illetve kötelezhetö a kérelmezö, hogy azt meghatá-
rozott célra fordítsa. Ha nem látszik biztosítottnak a rendszeres

támogatásnak a gyennek érdekében történő felhasználása, a tá-
mogatást a gyennek étkezését, napközbeni ellátását biztosító
intézmény részére, valamint a Családsegítö Szolgálat család-
gondozója részére is lehet folyósitani.

(10) A pénzbeni támogatás felhasználása ellenörizhetö, ha
az ellenőrzést végzö megállapítja, hogy a támogatás nem a
gyermek érdekében került felhasználásra, javaslatot tesz a bi-
zottság felé a támogatás módjának megváitoztatására.

(11) A 9. § (l )-(2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén emelt összegü rendszeres támogatás illeti
meg azt az adókötelesjövedelemmel nem rendelkezö, tartásra
köteles, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerü
rendszeres szociáiis pénzellátásban vagy idöskoniakjáradéká-
ban részesülő hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyennek
gyámjául rendelt. Az emelt összegü rendszeres támogatás havi
összege - gyennekenként - 2004. évben 9750 Ft. A 2003. évet
követöen az emelt összegű rendszeres támogatás összegének
emeléséről az Országgyülés a költségvetésröl szóló törvény el-
fogadásával egyidejűleg dönt.

(12) A Szociális Bizottság megállapíthat rendszeres gyennekvé-
delmi támogatásí egyedülálló szülö vagy három-, és több gyermeket
nevelö szüló(k) esetében, ha az egy förejutójövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdij legkisebb összegének ISO'Vo-át,
a gyemiek betegsége miatt emeltszintü családi pótlékban részesülö
gyermeket nevelö(k) és a gyámság alá tartozó gyermek esetében a
mindenkori öregségi nyugdij legkisebb összegének 150%-át.

III. Fejezet
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

10. §
(!) Rendkívüli gyermekvédeimi támogatásban részesíthető

különösen az a gyermeket gondozó család, mely
- időszakosan létfenntartási gondokkal küzd (szülö munka-

nélkűlivé, keresöképtelenné válik, nyugdíjba vonul, kór-
házi ápolás, tartós orvosi kezelés alatt áll, a gyermek vagy
szülö ellátatlan, stb.) vagy

- létfenntartást veszélyeztetö rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült és más módon nem tud gondoskodni a gyermek eltar-
tásáról, illetve

- alkalmanként jelentkezö többletkiadások - különösen a
szociális válsághel}'zetben lévö várandós anya gyermek-
ének inegtartása, a gyermek fogadásának elökészítéséhez
kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyemiek családjá-
val való kapcsoiattartásának, illeh'e a gyermek családba
való visszakerülésének elösegítése, betegség vagy isko-
láztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mérték a Szo-
ciális Bizottság egyedi elbírálás alapján a vagyoni viszonyok
fígyelembe vételével állapítja meg. Rendkivüli gyermekvédel-
mi támogatás legfeljebb negyedévente kérhetö.

(3) A támogatás - élethelyzettöl függöen - elsösorban ter-
mészetben, de pénzben is nyújtható. A természetben nyújtott
ellátási fonna elsösorban tankönyv és tanszerellátás támogatá-
sa, gyermekintézmények étkezési téritésének dijkedvezménye,
kollégiumi térítési dij, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fi-
zetendö téritési dij, illetve egyéb ellátás (gyógykezelés, utó-
gondozás, speciális iskolai ellátás, ezzeljáró utazási költségek,
TB által nem támogatott gyógyászati segédeszközök, gyógy-
szerek, tápszerek, vizsgadíj ak, továbbtanulással kapcsolatban
felmerült költség, lanulmányutak, stb.) kifízetésének átvállalása.

IV. Fejezet
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

11.§
(1) Azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező

gyennek után, akire tekintettel a tárgyév június hónapjában
rendszeres támogatást folyósítanak - konnányrendeletben
meghatározott mértékü - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri
támogatás összege - gyermekenként - a rendszeres gyeniiek-
védelmi támogatás, iiletve az emelet összegü rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás havi összegével azonos.

Az egyszeri támogatás összegét ajúnius hónapban esedékes
rendszeres támogatás folyósításával egyidejüleg kell kifizetni.

(2) Ha a tanulói vagy a hallgatóijogviszony fennállása csak
a tárgyév május hónapjának 10. napját követöen állapitliató
meg, az egyszeri támogatást megállapító határozat kivételesen
a tárgyév október hónapjának 10. napjáig hozható meg.

(3) Az egyszeri támogatás természetbeni ellátás foniiájában
különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és tan-

szerellátásának támogatásaként - de pénzben is nyújtható.

V. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések

12. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a rendszeres és

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés fel-
tételeiröl szóló 9/1998. (VI. 1 1.) Kt. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetése napján iép hatályba.
(3) A rendszeres gyeiTnekvédelmi támogatást, valamint a 9.

§(11) bekezdésében meghatározott emelt összegű rendszeres
gyermekvédelmi támogatást a 2004. évben benyújtott kérelem
esetén ajogosultnak 2004. január 1-jei idöpontra visszamenö-
legesen kell megállapítani és folyósitani.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének
14/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

az Onkormányzat 2003. évi költségvetésérői szóló
9/2003. (VI. 15.), 13/2003. (VII. 15.), 16/2003. (X. 15.),

19/2003. (XII. 15.) és a 4/2004. (I. 20.)
rendelettel módosított 4/2003. (IV. 15.) számú rendelet

módosításáról

Az Onkormányzat Képviselö-testtilete az államháztartás
müködési rendjéről szóló, többször módositott 1992. évi
XXXVIII. törvény alapján, valamint az államliáztartás mükö-
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dési rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendelet alap-
ján a 2003. évi költségvetésröl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§
Arendelet hatálya a Képviselö-testületre és annak szerveire,

a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat intézményére ter-
jed ki.

2.§
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplö szakfe-

ladatok az I. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-kü-
lön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§
A Képviselő-testület a Polgánnesteri Hivatal és az intézmé-

nyek 2003. évi költségvetését 807.683 e Ft bevétellel és ki-
adással állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei

4.§
A 3. §-ban megállapitott bevételi föösszeg forrásonként a 2.

számú mellékletben megállapítottak szerint alakul.

Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete

CÍMREND

Föcím Alcim

1

1

2

3

4

5

6

Cím/Alcim neve

Polgármesteri Hivatal

Napközi Otthonos óvoda, mint részben önálló

Oregek Napközi Otthona, mint részben
önálló

Művelödési Ház, mint részben önálló

Onkomiányzat igazgatási tevékenysége
Kisebbségi OnkonTiányzat
Hivatali tevékenységek
La kiadás

Ovodai étkeztetés

Iskolai étkeztetés

Munkahel i vendé látás

Sa'át va bérelt in atlan hasznositása

Onk. Int. ellátó kisegitö tevékenység
Védőnöi szol álat

Allate észségügyi tevéken seg
Körzetiházi ondozó szol álat

Szociális étkeztetés

Eseti énzellátás

Rendszeres énzellátás

Szenn vízelvezetés és kezelés

Tele üléshulladék

Onk. feladatra nem tervezhetö

Választási kiadások

4/a.§
A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a 2/a szá-

mú melléklet tartalmazza.

5.§
A4. §-ban megállapított bevételek közűl az intézmények szak-

feladatonkénti bevételeit az 2. számú mellékiet tartalmazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§
A Képviselö-testület a 2003. évi költségvetési kiadásokat ci-

menként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-

mogatását a Képviselö-testület a rendelethez csatolt ütemezés-
ben biztosítja. Ettöl eltémi csak a testület engedélyével lehet.

8.§
A Képviselö-testület a beruházási, felújítási elöirányzatok

címenként és célonként történö felosztását a 4. számú mellék-
let szerint határozza meg.

9.§
A Képviselö-testület az önkormányzati költségvetés terhére

történö támogatások, pénzeszközök átadásának bemutatását
alcímek szerint az 5. számú mellék szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §

A köztisztviselök alapilletményét a Képviselö-testület
33.000,- Ft-ban állapítja meg 2003. január 1. napjától.

11.§

Pilisborosjenö Község Onkonnányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal létszámát 20 teljes munkaidös köztiszt-
viselő és 3 megbízási díjjal foglalkoztatott föben állapítja meg.

A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Müvészeti Is-
kola létszámát 34 teljes munkaidős, 7 részmunkaidös, 4 meg-
bízási szerzödéssel foglalkoztatottal állapítja meg.

Az ONO : házigondozás 3 teljes + 1 részmunkaidös
Védönö 1
Reicher József Művelödési Ház és Könyvtár 3 teljes mun-

kaidős státusz.
Ovoda 18 teljes, 1 részmunkaidös, üres álláshely nincs.

Altalános tartalék

12. §
A Képviselö-testület az Onkormányzat általános tartalékát

44639 eFt összegben, céltartalékát 192395 eFt összegben
hagyjajóvá.

13.§

A rendelet kihirdetésekor lép életbe 2003. december 31-i
hatállyal.

Küller János sk.

polgármester
Borisz Edit sk.

jegyzö
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2. sz. melléklet

2003. évi költségvetés bevétele alcímek és kiemelt elöirányzatok szerinti bontásban. Adatok eFt-ban

ocin

_!_

Költségvetési cim száma és megnevezése r ,, _ ^,

Bevótel ^ük. bev;
összesen

Megnevczés

Ök.
sajatos

bevétele

Lílivat
522^LQiegs^!?Q^

__ 921815. Muv. haz
^ 51153. Qk. igazgattev.

_ 8íllJJ_5^Qmdaijiex?lés__
751164. Kisebbs. Ok _
Hivatali tevékenység

_1 221214-Lapkiadás _
___^5J>Z112. ?)Y_oáaiitk._..._
_-_-_L152321.LsJsQla.i.^ík. _. -..... "_.__
_[_5j24. 1. 1._M.uakahe]yi-yend,-

y.áí. -vb..in&._._-
__+7_5_1125^YáJ_aszt.ás.Usiaá,._-__.

__-_' 7J.L75_2^0_klnt^ilJu5?gL__
__8_5. 3224.. Körz._házigQnd.__

_ 853246^SzQC. _.etkezes__
__. B-5325_a. _Es?tLp.énz?lláíis___.-

__, ^fí21JJ. _T?lepüles-J]ulL_____
__l_85124. 2.._.Ugye. leti_szol^

8J_262J[5JsűlímL-
SiUS.Z^íifitioLszQlg^

( ' " .

_HÍ^_Q?SÍ
skola_onálló _

751922. Ök.els7ám.

1 179
725

40486

Felhalm. Végl. átvet
bevétel pénzeszk.

_10.34

Ok. kvetés
tamogatás

Intézmény
finansz.

_0___0___
_21578 , _1_400_

^i00__' _50Q_1
J_08é

Pénzforg.
nélküli

_ 85.^15

2QOQO
.

178_

__5_Q86_
J_.540_
1 198_
_1Q_
_ML

154Q_
il98_
__762

..o J8i.

25Í
620 673
795417 -6U-ÍL

166600 I 356198
L6_6_600 379 232

_.____342

J_343
J52

2588
o

4806
97875

_97_875_ 8^93

801214.
99175

8Q1313. Művész. oktatás
55323. Gyermek Atkezí
552411. Munkah. vendéglátás

i_QS.szeser
Halmozr
Mindösszesen

4

520
^i6S

434
111441
-99 175
807 683

_520_, __
_2J6S

_434_4__._
_422Z_

99 175

-

2000

__2019 _8Q_ 99J75
-99 175

65 438 166 600 381 251 4 886 97 875

J_940

91633

Intszmény müködfisLheyetelek.
issebhséei O

Onkormányzatok összesen. Adatok eFt-ban
|Polgánnesteri Hivatal ískola önálló

_^_____52_81J_ i_4222_

-6121L

2/a. melléklet

Osszcs

__ó4_03_a__-._

konrtányzat sajátos müködési bevételek
Adójlóílék, adóbírság, egyéb _..
Helyi adók
ZJA helyben maradó rész

_SZJA normatív módon elosztott része.
-Gáppniiű súlyadá ___
Sajátos bevételek _

üködési bev. Osszesen
Eellialm. és tökejellegü bevételek,

' Itségvetési támogatás

_4^27_ ____A5_43S__

__626___
_522___

_1S_623___
32595

Normativ állami hozzájárulás__
_Központosított támogatás
KÍ?g^áiiLközQkL_?eladaí_
KkgJáiiLjöv- pátkiJskdat

Jüiltségy.?tésLJ:ám_ö&szeseii.
TB. tol átvett pénzeszközök
.A?veít_péDzeszkQzak__-_.___
._énz?argahiiUi?Y-élLd__-

' üzfQigaloiiL-nelküli

Miiidössz?S?n__ _-_

_7Í12_Z2_4_
__^^69J__

_^5-4TL

__-^32^_
_^^tíL___ i

5

l-44.l____

_^_8_44__
_41S

____2_97J___
__5_86Q__
_._-Q7"875___

-__j_ím__.
-_8m__

__7i. 6_05_0_"___

7

_9fi6_858__

/ . rn
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Költségvetési rendelet 4. sz. melléklete
2003. évi költségvetés felhalmozási kiadásai elöirányzatok címenként és célonként

Föcim Aicim Megneyezes Feladat Osszeg eFt

Pol ánnesteri Hivatal
Beruházások

Aia térkét
Fén másoló szortirozó

_lsMla_épLtes__
MtLszaki ellenör ___
Nyomtató

_Scenner_

1800
_225_
55730

_450_
.
28_

-___ _Djktafon______._
PrQgramQk____,_.__
_ABACUS_SegéJy_pr_.__

___-.___. -_.^.__.--Biztonságirendszer__
-ProUrbe_

_iQQ,
_-.. _JOO___

_3J16___
-_-_-255__
__6Q6__"
-J_620_

M_émüki_Lanácsado^vél,. __
--_- -_.... -i__.__ __ ^Klímajberendezés___

_MuryabányavasárLás___
-_ 

-Sizivattyu, _____.._______.

QrvosLr,_Cutés,kjépjtése
._.,^_Muryázas__.._.___

..Honlap._
_Aía__

Védönöi szolsálaL

_590__
-_560____

-10^0Q_"__
191

-ffii-n viz

Polg. Hiv. összesen

Hűtőszekrén
B" 't-

_80_0
__L60._

-__L49___._
_18_16§L__._

75_

as_ _.
fl'"'

95163

Jil_L63___
_4_812_.

1 Polg. Hiv. összesen
j Német Nemz. Műv. IE

Beruházások összesen
Felhaimozási köicsön

inkormányzat 2003. évi támogatások, átadott pénzeszközök
Név

nesterLHiyataL
Megnevezés

4537
-124512,

20000

5. sz. rnelléklet

Osszeg eFt-ban

K" zműfejlesztési támogatás
Nemzetiségi Klub
Magyardalkor.

_Sj20rtkor_
^atolikus e ház

i_Református e ház
Polgárörsé

1 Tüzoltó Egyesület
Pilisi Mentők
Dr. Venesz

_Dr.J<ovács háziorvos_
-4-TaedíJak-

Kisebbs. Onk. támogatása
Kjsebtis^Onk. állami támogatása
Közsé védők

_> Kézmüves nvári tábor támoeatása
1 Osszesen

_720
__240

5 K'
Onkormán zatösszesen

Iskola finanszírozása
PoigármesteriIIivatal összesen
Halmozódás kiszürése

9376
s

108_55L

Polgármesteri Hivatal

9520
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Céltartalékok. Adatok eft

olgánnesteri Hivatal
i munkák

J3ályázati önrész beruházáshoz_

vazat önrész

6. sz. melléklet

4DJ

közpályázat
sö bevételek

Német Nemzetiségi Altalános Iskola és

Onkormán zat össz sen 192 395

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselö-testületének
15/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

a tulajdonában lévö önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéröl, a lakbérek mértékéröl szóló

4/1997. (III. 13.) Kt. rendelet módosításáról

l.§
A4/1997. (111. 13. ) Kt. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe

az alábbi rendelkezés lép:
12. § A lakbér mértéke
1. 2004. március l. napjától a ténylegesen fizetendő lakbér

alapját képezö lakbér mértéke:
a) összkomfortos lakás esetében: 600 Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetében: 480 Ft/nr/hó
c) félkomfortos lakás esetében: 360 Ft/in2 /hó

d) Komfort nélküli lakás esetében: 180 Ft/m2/hó
szükséglakás esetében: 100 Ft/m2/hó

II. 2004. július 1. napjától a ténylegesen fízetendö lakbér
alapját képezö lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetében: 'IOOO Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetében: 800 Ft/m2/hó
c) félkomfortos lakás esetében: 600 Ft/m2/hó
d) Komfort nélküli lakás esetében: 300 Ft/m2/hó

szükséglakás esetében: 200 Ft/m'i/hó
2.§

A rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit
azonban 2004. március 1. napjától kell alkalmazni.

Ezzel egyidejüleg a 7/2004 (III. 15. ) Kt számú rendelet hatá-
lyát veszti.

Kűller János sk. Borisz Edit sk.

polgánnester jegyző

Pilisborosjenó Onkormányzat Képviselő-testületének
16/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

a csatornadíj mértékéröl

Bevezető

Pilisborosjenö község Onkormányzat K.épviselö-testülete -
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-
ában foglaltak alapján a csatornadíj mértékéről az alábbi ren-
deletet alkotja:

A rendelet hatálya

l.§
A rendelet hatálya a Pilisborosjenö község területén csator-

nahálózatra rákapcsolt ingatlanokra (természetes személy tu-
lajdonában és jogi személy tulajdonában lévő ingatlanokra)
terjed ki.

A csatornadíj mértéke

2.§
a) Az önkormányzat képviselö-testülete a szennyvízdíj mér-

tékét az alábbiak szerint állapitja meg 2004. január 1-2004.
március 31. közötti idöszak tekintetében.

A szennyvízdíj összege:
179, 50 Ft+AFA=201, - Ft/m3

b) A szennyvizdij összege a nyári hónapokban (minden év május
1. napjától szeptember 30. napjáig) a iTiindenkori szennyvizdíj 1 0%-
kal csökkentett összege, lakossági fogyasztók számára az állaini tii-
lajdonú viziközinü igénybevételével összefiiggö locsolási kedvez-
ményről szóló 8/2000. (X. 1 8.) KöViM rendelet alapján.

3.§
Mindazon ingatlantulajdonosok, ingatlan használók (együtt

tulajdonosok) akik nem rendelkeznek vezetékes ivóvízzel, de
rákötöttek a csatomahálózatra, havi átalányt kötelesek fizetni.
Az átalány összege az év minden hónapjára vonatkozóan 10
m- (tiz köbméter) fogyasztásnak megfelelö szennyvizdíj.

4.§
2004. január 1-töl a vízterhelési dij összege: 5,76 Ft/m3+ÁFA.

Záró rendelkezés

5. §.
E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a 9/1997. (XI. 26.) számú, 3/1998. (IV. 23. ) számú, 10/2000.
(X. 10. ) számú, 16/2000. (XII. 15. ) számú, 21/2001. (XII. 20. ),
7/2002. (V. 10.), 7/2003. (V. 15.) számú rendeletek hatályukat
vesztik.

Küller Janos sk.

polgármester
Borisz Edil sk.

jegyzö

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének
17/2004. (III. 15.) Kt. rendelete

a internet használati díjakról

Bevezetö

Pilisborosjenö község Onkormányzat Képviselő-testűlete -
az árak megállapitásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-
ában foglaltak alapján a internet szolgáltatási dij inértékeről az
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

l. §.
A rendelet hatálya a Pilisborosjenö község területén inter-

nethálózatra rákapcsolt ingatlanokra (természetes személy tu-
lajdonában és jogi személy tulajdonában lévö ingatlanokra)
terjed ki.

A díj mértéke

2. §.
Az önkonTiányzat képviselö-testülete az intemet szolgálta-

tási díj mértékét az alábbiak szerint állapitja meg.
a) Negykevély díjcsomag esetén: 6400 Ft + AFA/hó.
b) Kövesbérc dijcsomag esetén: 4000 Ft + AFA/hó.
c) Teveszikla dijcsomag esetén: 2400 Ft + AFA/hó.

Záró rendelkezés

3. §.
E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

í T °b

. Megnyitjuk Obuda legújabb és legmodernebb
kertáruházát.

Kerti növények gazdag kínálata.
. Mindig kaphatók, nagyméretű, óriásnövények,
amellyel kész kertet építhet.
Különleges, mediterrán növényválasztékunk
egyedülálló.

' Mintakertekben próbálhatja ki, melyik stílus
tetszik Onnek a legjobban.

' Kerti kiegészítők széles választéka. Muanyag és
terrakotta cserepek, virágtartók, görgeteg kövek
és sziklák.

Minden terméket legalább 5% törzsvásárlói
kedvezménnyel vásárolhat meg.

Törzsvásárlói kedvezniénye a szomszédos

NEW GARDEN

2011 Budakalász
Luppa-szigeti elágazás
Tel. /Fax: 06 26/340 309
E-mail:

kertekkertje@newgarden. hu

Nyitva tartás:
Márciustól minden nap
8-18 óráig

Küller János sk.

polgármester
Borísz Edit sk.

jegyzö
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Autóriasztó beépítés
LASERLINE márkakereskedő

Immobiliser, mechanikus
váltózár, centrálzár,

elektromos ablakemelő,
GSM-kihangosító beépítése

AKCIÖ!
fOLF riasztócsalád

most 20%
kedvezménnyel!

Pilisborosjenő, Bécsi út 105.
(12. km-kőnél),

Bécsi út ürömi elágazás
(ÖMV-kút)

Tel: 06-26-336-018,
Fax: 06-26-336-292

E-mail: info@fumu.hu
Web: www.fumu. hu

Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17h,
póntck: 8 16h.

Ths Pöwer of Oreams

AZÜJDÍZEL - MEGÉRKEZETT!
... és megtekinthetők a Honda 2004-es újdonságai is;

- a megújuft 3 és 5 aj?tós Civíc
- a kfbővített pafetta/ú Jazz-patetta
- a felfrissített CR-V terepjaró

Egyedi hitelkonstrukciók!

wár'juk keres edésün .

^TENNOAyTŐHA-

1037 Budapest, Bo^r u. 4>^<.

reljfav. W^-79 Tet" 453-22.22; 240-13-18

E-maB: mdatenno t.axslero.hu

Web: www.hondatenoe.hu

Konténeres szállítás
SZOMORAJENÖ

teherfúvarozó

Telefon:
06.309 427-922, 06-309 840-062

24: csöves+arcbamítós

SZOLÁRIUMGÉP
áron ahd eladó!

Tel: 06-20-438-27-24

^m^

C^^s

HIRM NE

PU.ISBOROSJENÖ KÖZSEG
ÖNKORMÁNYZAT HrVATALOS LAPJA

Felelos kiadó:
A li.épviselő-testúlet Kutturáli!> és Sport Bizottsága

Foszerkesztő Görog Atbéna

Szerkesztőbizottság:
Fiák l'itván, Keresztessy Péter, Kozáry Vilmos

A szerkesztőség ci'me:
2097 Pilisborosjenő, Ezüstfaegyi at 26

E-mail. mediami.tí&mail datanet. hu

Tipográfia és nyomdai munkák. Római Bt

Me^eienik. bavonta, lapzárta minden hónap 25-én

Engedélyszám. 3.4. 1/463/2,'1999
Teqeszti a Magi.ar Posta

NE FELEDJÜK, ADÖNK 1%-VÁL SZABADON
RENDELKEZHETÜNK EGYHÁZUNK JAVÁRA!

"...Adójából elkülönítenek két kicsi részt (kétszer l%-ot):
ezek sorsáról On dönt. Az egyik részt egy arra érdemes társadalmi
szervezetnek (pl. alapítványnak, egyesületnek) juttathatja. A másik
részt pedig rábízhatja valamelyik egyházra, köztük a Magyar Kato-
likus Egyházra.

Legyen On is jótevő, hogy jól érezze magát a világban!
Ne feledje: ismét úgy tehet jót, hogy egy fiUérjébe sem kerül!
A rászomlók nem tudják mcgköszönni az On segítségét. Az ő

nevükben köszönöm táraogatását!"
(dr. Seregély István, egri érsek leveléből)

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
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Több év munkája után révbe ért a Lazarét
belterületbe vonása. 2004. március 25-én a

képviselő-testület űlésén az ingatlantulajdo-
nosok jelenlétében aláírásra került a fejlesz-
tési megállapodás az ingatlantulajdonosok és
az önkormányzat között, majd ezt követően a
képviselő-testület rendeletet alkotott a Laza-
rét belterületbe vonását tartalmazó 9/2004.
(III. 15. ) Kt. rendelet hatályba léptetéséról.
Ennek következtében a Lazarét területe a ha-
tályba léptető rendeletjelen számban történő
kihirdetésével Pilisborosjenő belterületi hatá-
rán belüli, beépítésre szánt kertvárosias lakó-
területi építési övezet lett.

Megvalósult hát az elmúlt rendszerben csa-
ládi vagyonuktól megfosztott, majd a rendszer-
változás után részlegesen kárpótolt ingatlantu-
lajdonosok vágya: külterületi szántóból belte-
rületi beépítésre szánt kertvárosias lakóteriileti
építési övezet lett a Lazarét. A döntés jelentős
értéknövelő hatását az ingatlantulajdonosok és
az önkonnányzat között létrejött fejlesztési
megállapodás végrehajtása növelheti. Ha a
megállapodásban foglalt ütemezés szerint ke-
rül közművesítésre a Lazarét területe, akkor

két éven belül egy új és kulturáltan kiépített
kertvárosias lakóterületjön létre a korábbi kül-
teriileti szántón, melynek következtében fa-
lunkban várhatóan a Lazarét teriiletén lesznek
a legértékesebb építési telkek. Ehhez azonban
az ingatlantulajdonosok további munkája és
pénzügyi befektetése szükségeltetik.

A Lazarét fejlesztésének első, az önkor-
mányzat döntésén múló szakasza befejező-
dött. A következő, második szakasz már leg-
inkább az ingatlantulajdonosok összefogásán
és szervezőkészségén múlik. Az önkormány-
zat természetesen minden tőle telhetőt meg-
tesz ezen második szakaszban is a Lazarét fej-
lesztésének fejlesztési megállapodásban rög-
zített végrehajtása érdekében.

Az első szakasz lezárultával ezúton sze-
retném megköszönni az első szakasz munká-
lataiban részt vevők áldozatos és szakszerű
közreműködését. Köszönöm elsőként a La-
zarét Intéző Bizottságának azt, hogy össze
tudta fogni a több mint 110 ingatlantulajdo-
nos érdekét és igényét, hogy kitartóan tűrte a
több oldalról rá nehezedő nyomást és türel-
metlenséget, hogy kemény viták ellenére el-
fogadta az önkormányzat érdekeit is védő
szerződési rendelkezések fejlesztési megálla-
podásba foglalását, hogy nem ült fel a belte-
rületbe vonást még az utolsó pillanatban is
hátráltatni kívánó és az ingatlantulajdonosok
közgyűlését félretájékoztató emberek buta-
ságainak. Köszönöm az önkormányzat mind-
azon szakembereinek, bizottsági tagjainak és
képviselőinek, akik az MO nyomvonal kijelö-
lésétől jogosan rettegő lakossági nyomás el-
lenére mindvégig arra törekedtek, hogy a La-
zarét fejlesztése során az önkormányzat ér-
dekei se sérüljenek. Külön köszönöm szak-
szerű közreműködését az önkormányzat jogi

képviselőjének, dr. Czugler Péter ügyvéd úr-
nak, aki számos alkalommal lendítette át a
holtponton a tárgyalásokat és az első szakasz
munkálatait, s aki az önkormányzat jogi kép-
viseletén túl mindvégig tekintettel volt az in-
gatiantulajdonosokjogos igényeire, lehetősé-
geire is.

Választási ígéreteink közül megvalósítot-
tuk az egyik legértékesebbet: a Lazarét belte-
rületbe vonásával egyszerre segíthettünk az
elmúlt rendszerben kisemmizett, később rész-
legesen kárpótolt ingatlantulajdonosok kár-
pótlási folyamatának lezárásában falunk ér-
dekeinek biztosítása mellett, ezzel egyidejű-
leg remélhetőleg örökre elzártuk az utat a fa-
lunkat ellehetetlenítő MO nyomvonaltervezet
megvalósulása elől. A munkának azonban
még nincs vége: a Lazarét fejlesztése a máso-
dik szakaszába lépett, mely szakaszban az in-
gatlantulajdonosok anyagi eróforrásaik be-
fektetésével és sok-sok munkával mintegy két
év alatt befejezhetik a Lazarét végleges kiala-
kítását, az önkormányzat pedig a Fő út - Bu-
dai út közötti terület és a Tücsök utcai térség
belterületbe vonásával fogja tudni végleg el-
torlaszolni az MO falunkat ellehetetlenítő
nyomvonaltervezete elől a ma még nyitva ál-
ló utat. Ehhez a munkához kívánok mindnyá-
junknak sok-sok erőt, türelmet, kitartást és
összefogást.

dr. Fiák István

Gratulálunk!

Pilisborosjenő 2004-es
költségvetése

Hírek a faluból

Irodalmi est a Muvelodési
Házban

EU-fória nap

A O
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Koszorúzás és szentmise

Te mit tennél?

ÉIt 13 évet?

Ebzáriat és legeltetési tíla-
lom

Segélyek, támogatások az
idei évben
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Március 15-én a Pariamentben egy pilisborosjenői
polgár is nagy elismerést kapott. Matuz István fuvola-
művész munkásságát a A Magyar Köztársasági Erdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Matuz István nem a szavak embere. Pedig beszél
franciául, spanyolul, angolul, németül, portugálul, és
még olaszul is. Ugy hiszem, azt gondolja, hogy elég a
beszédből amikor tanít, vagy amikor épp szakmai elő-
adást tart valahol a nagyvilágban. Amikor egy-egy kon-
cert, vagy épp a tanítás után itthon van, akkor leginkább
a kertben lévő kis házikóban fúr-farag, vagy a számító-
gép előtt ül. 1968-tól tanít Debrecenben, ahol az egyko-
ri Zeneművészeti Főiskolából mára Egyetem lett. O pe-
dig a Köztársasági Elnök kinevezése alapján tanszékve-
zető egyetemi tanár. Kisebb-nagyobb megszakítások
voltak a debreceni tanításban, pl. amikor a brüsszeli
Conservatoire Supérieur de Musique-ban tanult tovább
az itthon szerzett diploma után (ugyanott tanársegéd is
lett), vagy amikor 1972-74 között Németországban ta-
nított, 1991-92-ben Helsinkiben a Sibelius Akadémián,
és ahol most is állandó vendégprofesszor, az Aveiroi
(Portugália) Egyetemen. Vendégoktatóként megfordult
Tokióban, Rio de Janeiroban, Londonban, Sao
Pauloban, Amszterdamban, Thesszalonikiben, Madrid-
ban, hogy csak a legnagyobb helyeket soroljam. A leg-
hosszat>b ideig Párizsban élt, családjával együtt,

1978-81-ig. De mindig visszatért a debreceni tanítás-
hoz, és a mai napig vállalja a rengeteg utazást. Talán
azért is, mert az édesanyja ott él.

Az eddigi díjai egy részét itthon (pl. Liszt Ferenc-díj,
Erdemes Művész, Doppler-díj, Lajtha László-díj), má-
sik részét külföldön (pl. Nemzetközi fuvolaverseny I.
díj, Franciaország, Premiere médaille- Barcelona,
Koussewitzky hanglemezdíj Pierre Boulezzel) kapta.
Mindezekhez jött most az újabb elismerése művészeté-
nek, a Magyar Köztársasági Erdemrend Lovagkesztje.

Amikor gratuláltam neki, azonnal viccel ütötte el, és
inkább arról beszélt, hogy hamarosan le kell vágni a fü-
vet. Ez nála azt is jelenti, hogy fog egy nagy zsákot, ösz-
szeszedi a Hunyadi utca elején, Olga elhanyagolt háza
előtt a kocsmába járók által eldobált és otthagyott sze-
metet, majd hozza a benzines fűnyíróját, levágja a füvet,
aztán még arra is marad ereje, hogy egy nagy sövényvá-
gó ollóval lenyírja a kiálló faágakat, és még sosem kér-
dezte meg azt, amit más errefelé lakó megtett: mit csi-
nál az önkormányzat, hogy nincs itt rendben minden?
Azt hiszem, nagyon jó szíve van, és segíteni akar, ahol
csak tud. Különösen az elesett embereken. Azt pedig
sosem várja meg, hogy meg is köszönjék neki. Addigra
már rég a fuvolájával foglalkozik, és gyakorol alegköze-
lebbi koncertjére.

- reáli an es tiszta fejjel -
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Az egyszeri ember azt gondol-
ná, hogy a számok egyértelműek.
Ha leírom: 10, akkor mindenki
tízre gondol. Pedig ez is, mint
minden, nézőpont kérdése. Vala-
hogy olyan lehet ez, mint a félig
töltött pohár esete: nem mindegy,
honnan nézzük, a pohár félig tele
van, vagy félig üres.

Nos, a pilisborosjenői költség-
vetésben szereplő számok is így
jártak. Szegények még meg sem
jel^ntek a helyi rendeletben és
máris megannyi rosszindulatú fél-
reértelmezés, félrevezetés és hibás
következtetés kelt szárnyra róluk.
Ertelmezte őket botcsinálta

"szakértő" és tudatlan laikus, pe-
dig erről a számok semmit sem te-
hetnek. Ezek csak számok, éppen
ezért egyértelműek, és így is kelle-
ne ezek kommunikálni.

Nézzük először a száraz ténye-
ket, reálisan és tiszta fejjel. A kép-
viselő-testület március 11-én egy-
hangú szavazattal elfogadta a
2004. évi költségvetési rendeletét,
483,424 millió forintos kiadási és
bevételi összeggel, 32 millió forin-
tos tartalékkal. A rendeletalkotási
folyamat kísértetiesen hasonlított
a tavalyira. A hivatal által összeál-
lított utolsó verzió még jelentős
forráshiánnyal számolt, így a Pénz-
ügyi Bizottságnak (majd a testület-
nek) mintegy 129 millió forintos
hiányt kellett "eltüntetni".

Milyen módszereket lehet ilyen-
kor alkajmazni?

- Felül kell vizsgálni a bevétele-
ket, esetleg azok növelésének
lehetőségét, illetve új forrá-
sok felkutatását.

- At kell nézni az önkormányzat
által ellátandó feladatokat:
melyek a kötelező és melyek
az önként vállalt feladatok.

- A különböző intézményeknél
és ellátandó feladatoknál
meg kell vizsgálni a költség-
csökkentés lehetőségét.

A Pénzügyi Bizottságnak és a
testületnek mindegyik eszközt
használnia kellett, nézzük ezeket
sorjában.

A bevételek tervezésénél a
testület döntésével a működési
bevételek forrásait és a bevétele-

ket is növelni kívánja, új adózók
bevonásával is biztos, stabil adó-
bevételre számít és kijelölt érté-
kesítésre olyan ingatlanokat, me-
lyeket nem kíván használni, illet-
ve fejleszteni.

Az ellátandó feladatok eseté-
ben arra kell tekintettel lenni,
hogy az önkormányzatnak vannak
törvények, illetve rendeletek által
előírt kötelező feladatai, melyeket
minden esetben el kell látnia. Al-
talános érvényű az a szabály, hogy
a kötelező feladatokon túl csak
akkor vállalhat egy önkormányzat
önként feladatokat, ha arra van
pénze, de az ilyen feladatok ellá-
tása semmilyen esetben sem ve-
szélyeztetheti a kötelező felada-
tok elvégzését!

Nos, ennek esett "áldozatul"
néhány olyan önként vállalt fel-
adat és ezzel összefüggő költségve-
tési tétel, melyekre a korábbi évek-
ben költött az önkormányzat, az
idén viszont nem, vagy csak sokkal
kevesebbet tud szánni, mert egész
egyszerűen nincs rá pénze. Ilyen
feladatok és tételek a társadalmi
szervezetek támogatása, az állami
támogatáson felüli eseti segélyek,
a szemétdíj hozzájámlás.

Az intézményeknél és az ellá-
tandó feladatoknál a költségcsök-
kentés elkerülhetetlen volt, így
érintett minden intézményt és
minden feladatot. A divatos név-
vel ellátott "megszorító intézke-
dések" bevezetését a testület saját
magán kezdte, mivel megszüntet-
te saját tiszteletdíját, ami több
mint 17 millió Ft-os megtakarítást
eredményezett.

Mindezek alapján reálisan és
tiszta fejjel kijelenthető, hogy na-
gyon nehéz év elé néz az önkor-
mányzat. Az elfogadott költségve-
tés rendkívül szigorú, szinte csak
a kötelező feladatokra tud költe-

ni, azokra is leszorított költségek-
kel. Es ezt még működtetni is
kell, a bevételeket maradéktala-
nul kell hozni, a kiadások pedig
nem haladhatják meg az előírta-
kat. Pilisborosjenő költségvetése
ma reális, de komoly összefogásra
és egységre van szükség, hogy mű-
ködjön is!

Kedves Pilisborosjenoi Lakosok!

Ne higgyenek azoknak, akik
már a költségvetés összeállításá-
nál is csak dünnyögni tudtak, ami-
kor a szigorú költségcsökkentés-
ről volt szó; akik a fogukat szívták
minden tétel leszorításánál, de
egyetlen konstruktív javaslatuk
sem volt a bevételi sorok növelé-
sére, vagy a helyzet rendezésére.
Az ilyen "tamáskodó-jánosok" jó-
pofák tudnak lenni, de semmi-
képpen sem hasznosak.

Ne higgyenek azoknak, akik su-
nyin négyszemközt, az utcán sé-
tálva, üzletbe betérve, vagy eset-
leg klubokban harsány kampány-
szöveggel ennél többet ígérnek;
akik azt mondják, ők többet akar-
tak adni, de "ezek" lehúzták,
meghúzták, megsziintették...
mert NINCS MIBŐL! Most,
2004-ben, ez a reális helyzet
Borosjenőn.

Persze mondják, könnyen
ígér, akinek nincs. De egy önkor-
mányzat ezt nem teheti meg, mert
reálisan és tiszta fejjel kell gon-
dolkodjon. Es ha egységes, kor-
rekt és következetes is tud lenni,
akkor ez működni is fog.

Őszínte tisztelettel:
Marosi László,

a Pénzügyi Bizottság elnöke

Okelmében méterárü, revidáry, lakástextil, divatárv, vitlamosság, iparci^k, barkácsáru, játékok! Fuggönyvarrás, alakítás.
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IA MI
ÉRTESÍTÉS... A szokásos évi lomta-
lanítás június 24-én (csütörtök) lesz.
Erről külön szórólapon is értesítést
kapunk egy héttel a szállítás előtt.

TÁJÉKOZTATÁS... A Fővárosi és
Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság ismét régi helyén -Budapest,
VIII. Fiumei út 19/a - fogadja ügyfe-
leit. A hivatali idő változatlan. Hét-
főn : 8-18, keddtől csütörtökig: 8-16,
pénteken: 8-14 óráig. telefonszám:
323-6000

VASTAPS... Sokáig és szívből szólt
március 15-én iskolánk 4/a osztályá-
nak, és tanárnőjüknek, Dienes Dórá-
mak. A Reichel József Művelődési

ázban tartott ünnepi megemlékezé-
sen az osztály tanulói "A költo hang-
ja" című verses-zenés-táncos műso-
rukkal megérdemelten arattak igazán
nagy sikert. (Ugyanez nem mondható
el a gyerekek műsorát követő B.
Horváth István "Zúg március" című,
gitárral tísért énekelt-verses előadá-
sáról.)

SIKER... Regionális zenei versenyt
rendeztek Erden, gordonkásoknak.
A verseny 51 résztvevője között 5 pi-
lisborosjenői ifjú gordonkás is volt, és
a verseny összesen 11 díja közül hár-
mat el is hoztak. Farkas Hajnalka a
III. korcsoport 3. díját, Richter Do-
rottya a II. korcsoport 1. díját, Peltzer
Anna az I. korcsoport különdíját
nyerte el. Mindhárom díjazott elnyert
még egy jogot is: jövöre, az országos
csellóversenyen úgy indulhatnak,
hogy az első fordulóban nem kellját-
szaniuk.

Az érdi regionális csellóverseny
pilisborosjenői résztvevői

FILMKLUB... A legközelebbi vetí-
tés időpontja : április 24. Ekkor Mo-
zart operái közül a Don Giovannit
láthatják. A Mozart-sorozatot Ing-
mar Bergman nagyszerű fílmje, a Va-

rázsfuvola zárja, május 8-án. A vetí-
tések a Reichel József Művelődési
Házban délután 5 órakor kezdődnek.

MINDEN JÓRA FORDULT... Már
nemcsak az iskolások és szüleik, ha-
nem a nyugdíjas klubból is sokan,
minden eddiginél többen, összesen
84-en mentek el közösen az Erkel
színházba. A Zeneiskola szervezésé-
ben ezúttal Puccini: Tosca című ope-
rájára válthattak olcsóbb jegyeket.
Kis pánikot okozott, hogy a megren-
delt busz nem érkezett meg. Ku-
csera Krisztián magánvállalkozó
cserben hagyta állandó megrendelőit.
Azonban magánautókkal megoldot-
ták a lehetetlent, és így mindenki el-
jutott az előadásra. Mindössze három
felnőtt nem fért már be sehová, ők
azonban menetrendszerinti busszal
utolérték a többieket.

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
a pilisborosjenői rendelőben április
19-én 9 órától 15 óráig.

SporfchfrBk...
PING-PONG: Március 28-án meg-
volt az első, idei asztalitenisz ver-
seny. Ezúttal páros bajnokságot tar-
tottak. A versenyen kilenc páros in-
dult, akik a következő sorrendben
végeztek: 1. Somodi-Csiszár 2.
Papp-Balázs 3. Farkas-Lengyel 4.
László J.-Riba 5. Nagy-Chovanecz
6. Bártfai-Gonda 7. Dessewffy-Víz-
hányó 8. Gergely-Takács (Fanni)
9. László V.-Takács (Fábián).

GYALOGTÜRA... Mindenkit szíve-
sen lát a Sport Bizottság áprüis 24-
én, amikor szakképzett túravezető-
vel az ürömi tanösvényen lehet vé-
gigbaktatni együtt. Az indulás helyé-
ről és idejéről plakátokról értesül-
hetnek.

FUTÁS ÉS TEKERÉS... A pilis-
borosjenői duatlon ideje: április 25.
A futó és kerékpárverseny kezdési
ideje: 10.00 óra.

A Reichel József IVIűvelődési Ház és Könyvtár hírei
Apriíis 15. és május 15.

Irodalmi est 17-én szombaton 18 óra

Tegnap szépen, holnap szebben címmel
zenés irodatmi összeállítás Petőfi Sándor,
Arany János, József Attita, Nagy László,
Radnóti Miklós, Juhász Gyuta, Weöres Sán-
dor verseiből. Etőacfja: B. Horváth István.

KiátKtás megnyitó 18-án 18 óra
MIXED MEDIA

Festészeti kiáJKtás

Festmények, elektrografikák, és elekt-
ronlkus festmények Tisch Bátint alkotá-
saiból.

Borverseny ápritls 23-án
A Borosgazdák szervezésében idén is
megtudhatjuk, kinek készült idén a legza-
maíosabb bora.

A játékos utazás fotytatódik
2004. április 24-én szombat défelőtt a Föld
Napjának jegyében játszhatnak a világjáró
utazók! Az utazást Szőcs Péter vezeti.
Belépő: 200 R.

Kltetepítési emtéknap április 24-én
14-16 óráig a kisebbségi önkormányzat
szervezésében

Májusfa állítás áprills 30-án 19 órakor

Zenés ébresztő május 1-jén, 8-10 óráig
A hagyományokhoz híven a község apra-
ját-nagyját zenévet ébresztjük. A zenét a
Borovicka egyűttes szolgáltatja.

Bütykölő Kézműves Szakkör

Aprilis
23-án: Papfrmozaik
30-án: Egyszerű gyerekjátékok fából

Május
7-én: Só liszt gyurma {igurák
14-én: Régiből új
Ne dobd ki! Használd fel újral
Az anyagköltség 200 forinüfő/atkalom.
Mindenkinek jó munkát, és hasznos idő-
töttést kívánunk házunk falain belül és
azon kívül is!

Mesevetélkedő

A mesevetélkedőre az általános iskota 3-4.
osztályos tanulóiból 5 csapat nevezett be.
Az első két forduló feladatain sok-sok mér-
földet gyűjtöttek a csapatok, melyeken a
mesék birodalmában messzire juthatnak.
Egy-egy fordulóban '("4 új mese kerül a na-
gyftó alá. Részletesen ismerni ketl a mesé-
ket ahhoz, hogy a feladatokat pontosan
megoldják. A következő újságban már a
végeredményről számolhatunk be.

Bereczkiné Szendrey Eva

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Nagyszeríí szereplés
a Zrínyí matematíka

versenyen

Ujra eredményesen szerepeltek
egyéni matematikaversenyen az isko-
la 3-8. osztályos tanulói!

Evek óta részt veszünk - febmár
végén Pilisvörösváron - a körzeti ver-
senysorozaton, amely egyúttal me-
gyei verseny is.

Idén az alábbi eredmények szület-
tek:

Megyei 3. helyezést ért el Gergely
Enikő 8. osztályos tanuló, (indulhat
az országos versenyen) csapatban 6.
lett Takáts Fannival és Tasi Eszterrel.
Megyei 13. helyezést ért el Fábián
Fatani és a 6. osztály csapata a 4. he-
lyen végzett. E csapat tagjai: Bozsódi
Borbála, Slosár Lívia, Kozák Balázs.

Jól szerepelt Kádi Fanni 5. osztá-
lyos tanuló, valamint Szabó Kristóf,
Odor Gergely, Kopcsay Zoltán, Ko
zák Anna 4. osztályos tanulók.

A verseny rangját jelzi, a résztvevő
tanulólétszám, ami 607 és 960 közöt-
ti volt.

Szívből gratulálunk minden ver-
senyzőnek a jó szerepléshez, különö-
sen pedig a megyei ünnepségre is
meghívott és jutalmazott Fábián Fan-
ni 6.b, és Gergely Enikő 8. osztályos
tanulónak!

A sikéres szereplés annál inkább
nagy fegyvertény, mivel egész éven át
tartó felkészülés előzi meg. Alsó- és
felső tagozatban heti 1-1 órában tud-
juk segíteni, fejleszteni a tehetséges
és amellett szorgalmas tanulókat.

A szakköri órákat Dienes Dóra és
Mocsári József tanárok tartják. Kö-
szönet eredményes, kiváló munkáju-
kért! Legnagyobb öröm a számukra,
mikor a megyei díjkiosztó ünnepélyen
tanítványaik és az iskola nevét hall-
hatják. Idén külön jutalomban része-
sült Mocsári tanár úr is! Gratulálunk!

A szervezők évfolyamonként jelzik
a résztvevők eredményeit. Eszerintjó
néhány városi iskolát és 6-8. évfolya-
mos gimnáziumot sücerült megelőzni.

Erdemes tehát kedves gyerekek
továbbra is foglalkozni a tananyagtól
kicsit eltéröen a matematika világá-
val. A sok-sok csiszolás a drágakövet
még értékesebbé teszi. Csak így to-
vább!

Papp Józsefné
igazgató

W4ém /Q^
PilisborogjCnCn május 1-én a csatiakozás napján

üsor

14.00 Szvorák Kati és együttese
14. 45 Kerekes néptáncegyüttes
15. 15 Vujicsics együttes (szerb)
16. 00 Bróders Kapelle (sváb)
16.45 Mydros együttes (görög)
17.30 Az Első Magyar Hárfaegyüttes (kicsitől a nagyig

8 hárfa)
18.00 EJ-ha (erzsébetvárosi és pilisborosjenői közös)

kisszimfónikusok

18.30 Orökzöldek - Budafok Big Band
20. 00 Utcabál - Jávorcsik Gyula együttműködésével.

Jó idő lesz
(... ugye? mert mindezt a Művelődési Házzal szembeni

parkolóban tervezzük)
(Ha netán esne, akkor a Házban)

A gyerekeknek kis, nagy és még nagyobb ugróasztal
az óvoda udvarán.

Kirakodóvásár

Mindenkit szeretettel vár a Kulturális Bizottság,
a Zeneiskola, és a Pilisborosjenői Községvédő Egyesület

Tosoiügye ít* beosztás^
Éjszakai ügyelet:
Este 18 órától
Reggel 8 óráig

Nappali ügyelet:
Oröm: 350-224,351-286
Orvosi rendelő
Pilisborosjenő: 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Hétvégi üC'elet:
Péntek du. 14 órától
Hétfő reggel 8 óráig

2004. áprüis

2004. május

13. Dr.
14. Dr.
15. Dr.
16. Dr.
17. Dr.
18. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
01. Dr.
02. Dr.

Péchy Támás
Kormos József
Fehér Eszter
Dr. Borsi Zsófía
Dr. Borsi Zsófía
Dr. Borsi Zsófia
Kovács Levente
Péchy Tamás
Kormos József
Pehér Eszter
Péchy Tamás
Péchy Tamás
PéchyTamás
Kovács Levente

Péchy Tamás
Kormos József
Fehér Eszter
Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente

Dr. Kormos József
Uröm, Doktor u. 21
Tfel: 06-30-25-91-571

Dr. Kovács Levente
Uröm, Honvéd u. 24
Tel: 06-30-49-35-324

Dr. Péchy Tamás
Uröm, Doktor u 21
Tel: 06-20-34-93-831

Dr. Borsi Zsófía
Uröm, Doktor u. 21.
Tel: 06-30-54-01-964

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Doktor u. 21.
Tel: 06-30-35-22-047
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1946 Kitelepítés
(Angeli Márton: Historia Domus)

"Az évet nehéz gondokkal kezdték az
emberek. Oka, egy decemberben megje-
lent rendelet volt, amely szerint a néme-
teket kitelepítik. Budaörs volt az első
község a környéken és már februárban a
közeli Békásmegyerről vitték el az embe-
reket. Minél inkább közeledett a nagyhét,
ancál szorongatóbb volt az emberek vi-
selkedése. Nagyhétre kitették a kitelepí-
tendőek névsorát az állami iskolába. le-

hetett mentesítési kérvényt is beadni. A
feltámadási körmenetben eddig soha
nem látott számmal vettek részt az embe-
rek, főleg férfiak. Húsvét vasárnap kez-
dődött a mentesítési elbírálás. Áprílis 26-
án a temetőben feloldozást adtam halot-

tainknak, akiket itt hagynak. Visszatérve
a templomba a szószékröl búcsúztattam
őket, mikor nem csupán könnyezés volt,
hanem zokogás. Percekig kellett a beszé-
det megszakítani, többször is. E napon
történt meg a leltározás a kitelepítendők-
nél, hogy mit hagynak itt. Teljesen felesle-
ges munka volt, mert a betelepültek min-
dent széthordtak.

Aprilis 27-én az ürömiekkel együtt be-
vagonírozták az első csoportunkat, majd
május 2-án a második részt a nagykovác-
siakkal. Az első csoport Württemberg, a
második Baden tartományba került..."

Kultúrházunk névadója:
Reichel József

Kultúrházunk és a jövőben várhatóan
iskolánk névadója, Reichel József, 1801.
január 27-én született Borosjenőn (a mai
Pilisborosjenon). Már gyerekkorában az
anyai nagyapa, Nickreis Fülöp (helyi kán-
tor tanííó) házánál élve kitűntek zenei és
énekesi képességei. 16 éves korában a
Váci Székesegyházban énekelt. Pesten
megszerzett képesítése után, mint
basszus hangú énekes lépett fel.

Hamarosan eljutott Pozsonyba, Ba-
denba és Bécsbe is. Mint vendégmuvész,
1924-ben Berlinben, 1835-ben Magde-
burgban, majd 10 éven át Karlsmheban
az udvari színpadon lépett fel. Ezen idő-
szak alatt többször is szerepelt Stuttgart-
ban, Magdeburgban és Berlinben. Hazá-
jában töltött szabadsága alkalmával a
Pesti Színházban is fellépett. 1837-ben ,
immár másodszor két hónapot töltött Bo-
lognában, ahol többször együtt lépett fel
Rossinivel. Európai turnéit követoen is-
mét Pesten lépett fel, majd újabb négy év-
re német fejedelmi udvarokba szerző-
dött, ahol is művészetéért a legmagasabb
elismerésben részesült. A Wurzbach

Biographie Lexikon azt írja róla: "Nem-
csak eröteljes, a kontra B-től a kétsávos
Fis-hangsorig terjedo hangja, hanem im-
pozáns külső megjelenése, természetes

játéka is lenyűgöző". Reichel József 1856.
június 30-án, 55 éves korában,
Darmstadtban halt meg.

Múltbéli szokásaink,
ünnepeink...

"A tavaszi munkák végzése közben el-
érkezett a nagyhét és annak végén a Hús-
vét. A határban serény munka, a házban
és a ház körül készülődés folyt. A külső és
belso munkák, a sütés-fozés ellenére min-
denki szakított időt, hogy részt vegyen a
nagyheti szertartásokon.

A nagyszombati feltámadási körmene-
ten az egész falu jelen volt. Fúvószenével,
a leventék ünnepi felvonulásával, gyertya-
fényes, kivilágított ablakokkal igen ünne-
pélyes, impozáns volt. Körmenet végezté-
vel mindenkit várt otthon a húsvéti sonka
és a hozzá tartozó finomságok. A Húsvét
vasámap is a legnagyobb ünnepek sorába
tartozik, a gyerekek örömével kezdődött.
A nagymise az ünnephez méltóan zsúfolt
templomban folyt. Litánia után szintén il-
ett a közeli rokonokat meglátogatni.

Húsvéthétfő már a vidámság napja
volt. Reggel-délelott locsolkodással kez-
dodött, jókedwel, sok pirostojással. Dél-
után helyi szokás szerint a zenekar három
számot játszott az utcán a kocsma előtt,
tudatta, hogy kezdődik a tánc, először a
hosszú böjt után. Aprilis 25-én, Szent
Márk napján, a hívek körmenettel vonul-
tak a búzaföldre, ahol a pap Isten áldásá
kérte az oly fontos mindennapi kenyérre.
Ez volt a búzaszentelő körmenet.

Május elseje falusi ünnep. Előző este
minden vendéglo elé az odatartozó legé-
nyek májusfát állítottak a legnagyobb
csendben, hogy reggel meglepetés legyen.
A lebontás már vidám hangulatban, áldo-
más kíséretében járt.

Ez a hónap három szép ünnep ideje: a
bensőséges családi űnnep, az Anyák Nap-
ja, vidám gyerekünnep az erdőben a Ma-
darak és Fák Napja és a hazafías megem-
lékezés az utolsó vasárnapon, a Hősök
Napja. Szép szokás volt a hónap minden
estéjén Május királynője, a Szuzanya tisz-
teletére a májusi ájtatosság."
(Forrás: Gröschl György, Gröschl Györgyné
Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000)

Kennen Sie den schon?

"Was macht der Schotte, wenn ihm der
Kragen zu eng wird? Er lásst die
Mandeln herausnehmen."

"Oma will sich eine Fahrkarte nach Köln
kaufen. Der Schalterbeamte fragt
höflich:" Uber Frankfurt oder über
Mainz?" Sagt Oma erstaunt: "Ubers
Wochenende natüriich!"

(A német nemzetiségi rovatot
Kozáry Vilmos szerkeszti)

n

eghívó
megemlékező koszorúzásra

és szentmisére

Pilisborosjenő történetének leg-
sötétebb korszakában, 1946. áp-
rilis 27-én és május 2-án a német
takosság 85%-át marhavagonok-
ba kényszerítve, családokat,
barátokat egymástól elszakítva ki-
telepítették Németországba. 58
év távlatából e tragikus esemény-
re emlékezve a Német Kisebbségi
Önkormányzat meghívja Önt es
kedves családját.

2004 április 24-én,
szombaton16órakor

a Reichel József Művelődési 1-láz
előtt lévő emlékoszlop megko-
szorúzására és az azt követő né-
met nyelvű engesztelő szentmisé-
re a Római Katolikus Templpmba.
Ezt követően meghívjuk Önt és
kedves családját a Missziós ház
nagytermében megrendezésre
kerülő beszélgetésre és büfére.

Einladung
zur Kranzniederlegung mit

Gedenkgottesdienst
Zu den düstersten Epochen der
Geschichte von Weindorf zaehtt
die Vertreibung von 85% der de-
utschstaemmigen Bevölkerung,
die in Waggon gezwungen am
27. April und am 2. Mai 1946,
ohne Rücksicht auf Banden der
Familien und Freunde nach
Deutschland ausgesiedelt wur-
den. ln Erinnerung an jene tragis-
chen Ereignisse vor 58 Jahren
laedt die Deutsche Minderheit-
enselbstverwaltung von Weindorf
Sie und Ihre Familie am.

Samstag, dem 24. April 2004
um 16 Uhr

zu einer Kranzniederlegung an
der Gedenktafel vor dem Josef
Reichel Kulturhaus und im Ansch-
luss daran zu einem Sühns-
gottesdienst in deutscher Sprache
in cter Römisch Katholischen
Kirche ein.

Danach taden wir Sie und Ihre
Familie in den grossen Saal des
Missionshauses zur Diskussion
und Schnausen sehr herzlich ein.

Te mít tennél?
Képzeljenek el egy hangulatos

kisvendéglőt, kockás abroszokkal,
virágokkal, és egy kedves családdal,
akik mindent megtesznek azért,
hogy a betérő jól érezze magát. Ez
a vendéglő volt az álmuk, és ez a
vendéglő a megélhetésük is. Megy
is minden szépen, rendben a maga
útján. Ebédelők déltájban, estén-
ként egy-egy társaság, hétvégeken
esküvők, közös születésnapok, jó
hangulat. Mígnem egyszer - éppen
egy születésnapot ünnepelve - a
társaság egyik tagja úgy gondolja -
talán viccből, talán mert ki akarja
egészíteni csökkenő vagyonát -
hogy észrevétlenül elveszi a fízetés-
re kikészített pénzt. Igy is tett. A
vendéglős bizonygatja, hogy ő nem
kapta meg a pénzt, a megrendelő
meg azt, hogy ő bizony kitette a
pénzt a pultra.

Megy a huzavona, amit megelé-
gel a szemtanú. "Add már vissza a
pénzt, láttam, hogy eltetted. " Mit
van mit tenni, előkerül a pénz. Itt
le is zárhatnánk a történetet, ha a
vicces kedvű pénzeltevőnek nem
lenne ott az igen hangos barátnője.
"Még hogy mi lopunk? Rendőrt
akarok. " Ilyen és hasonló monda-
tokra aztán elindul - még nem a
pokol, csak a tornáca. Hangosko-
dás, aztán verekedés is a társaság
tagjai között. A vendéglős próbálja
lecsendesíteni, békéltetni őket, de
mindez nem jár eredménnyel. Vé-
gül megkéri az egyébként régóta
ismert fíúkat, lányokat, hogy intéz-
nék talán el egymás közti dolgaikat
a házon kívül. Nehezen sikerül ki-

tessékelni őket, de mégiscsak sike-
rül. I&mét csend, és béke honol, s
eljön a zárás ideje. Ejjel fél kettő
felé jár az idő. Vendéglősék még
éppen az utolsó simításokat vég-
zik, amikor nagyhírtelen ott terem
ismét a hangoskodó lány (legyen a
neve L.E.), a szintén itt dolgozó, és
jelen is lévő lányuk egykori osz-
tálytársa, aztán a pénzeltevő
(mondjuk R.R. ), és velük néhány
erős fíú, szintén az osztálytársak
közül. Ok nem voltak ott este. Ok

csak verni jöttek (talán Cs. F. - P.
R. tűntek közülük a legerősebbek-
nek). A verés hangos szóval és

nagy zajjal érkezik .Ez már tényleg
maga a pokol. Osszetörik jó né-
hány pohár, a bejárati ajtó, kitörik
az asztal lába, csatatérré változik

az étterem, majd a folytatás az ud-
varon rúgásokkal, csatos bőrszíjjal,
hatalmas pofonokkal. Kapott jócs-
kán az idős vendéglős, és a lánya
is. Mire a rendőrök kiérkeznek,
persze elporzik a csak izomban
erös banda. Jegyzőkönyv, majd lát-
lelet (darabja 3000 Ft), aztán reg-
gel rendőrkapitányság, hivatalos
feljelentés, néwel, címmel, ese-
mény leírással. A jól feldagadt
arc, fül, kékfoltos kar, lerúgott de-
rék mindehhez csupán szép kiegé-
szítő. Marad mindezek után a re-

megő gyomor, és a kérdés, hogy
vajon ma is visszajönnek? De ki
kell nyitni, hiszen élni kell, és a
vendégeket úgy kell kiszolgálni,
hogy mindebből semmit ne vegye-
nek észre. Igy is tesznek. A ven-
déglőben kicseréltek minden tö-
rött darabot, csend és béke hoaol.

Nem rezzennek össze ajtónyitás-
kor, mert bíznak a rendőrökben,
és a bíróságban. Meg az emberek-
ben is. Legfőbb gondjuk most az,
hogy kiengeszteljék azt a két szom-
szédot, akik hallották a csetepatét,
talán látták is, de segítségnyújtás
helyett másnap "csendháborítás-
ért" feljelentést tettek - na ki el-
len? - a vendéglős ellen.

Nem mesét olvastak. Az eset
Pilisborosjenőn történt, 2004. már-
cius 20-án, a Fő utcában, a nemrég
nyílt Bogár vendéglőben...

Te mit tennél? Ne csak mond, írd
is meg..

(gabi)

Etetéses immunizálás ^es^ettség ellen!
Az FVM Allategészségügyi és Elelmiszer-ellenőrzési Főosztálya 2004.

április 17-23. között Pest megyében végrehajtja a rókák veszettség elleni
orális immunizálását.

A vakcinát tartalmazó csalétkek kiszórása repülőgéppel történik. Az al-
kalmazott csalétek vakcina emberre és állatra nézve ártalmatlan. Abban az
esetben, ha a vakcina sebbe, szembe, orrba, szájba (nyálkahártyára) kerül,
az érintett személy azonnal forduljon orvoshoz. Ha az oltóanyag ép bőrfe-
lületre jut, elegendő a fertőtlenítőszeres lemosás.

A kiszórásra kerülő csalétek kb. gyufásdoboz nagyságú, barnás-szürke
színű, erőteljes szagú. A csalétekben elhelyezett vakcina környezeti hő-
mérsékleten 18-20 napig aktív, ezt követően elveszti hatékonyságát. Az al-
kalmazott technológia szerint lakott területre, közútra, élővízbe, zártkert-
be csalétek vakcina nem kerülhet.

A vakcinázás ideje alatt Pest megyében ebzárlat és legeltetési tilalom
kerül elrendelésre. A zárlat időtartama 2004. április 17-től 2004. május
14-ig tart. A tájékoztatóhoz mellékelem az ebzárlatról szóló határozatot.

Az immunizálás területén a vadászok jól látható, piros színű plakátokat
helyeznek ki a lakott területekről kivezető utak mentén, a kiránduló és par-
koló helyeken.

Ugyancsak a vadászokjuttatják el az érintett önkormányzatokhoz azokat
a tájékoztató plakátokat, amelyeket a szokásos hirdetőhelyeken, orvosi
rendelőkben, iskolákban, buszmegállókban kell kihelyezni.

A vakcinával történt emberi érintkezést haladéktalanul jelenteni kell a
Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomásnak és a te-
rületileg illetékes ANTSZ-nek!
Szentendre, 2004. március 23.

Dr. GubisJános
kerületi főállatorvos



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisborosjenőn 1991-ben alakult
meg a Polgárőrség. Több évi ke-
mény munka árán 1994-ben vált ki-
emelten közhasznú, non-profit
szervezetté. Tagjai saját szabadide-
jükből a családjukkal tölthető idő
rovására, a település javára végzik
munkájukat.

Annak ellenére, hogy az önkor-
mányzatok számára az önkormány-
zati törvény 1990. évi LXV. trv. 8. §
(1): "A települési önkormányzat
feladata a helyi közszolgáltatások
körében különösen: a településfej-
lesztés, a településrendezés,... " "...
gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
közbiztonság helyi feladatairól..."
stb. előírja a helyi közbiztonságról
való gondoskodást, néhány ember
önként vállalta, hogy rendszeres je-
lenlétükkel segítik a közrend védel-
mét és a bűnmegelőzést. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy ezzel át-
vállalták valamennyi ezzel járó kö-
telezettséget és felelősséget.

A tavalyi emlékezetes tűzesetek
kapcsán szabadságuk terhére hosz-
szú napokat töltöttek folyamatos fi-
gyeléssel a hegyen. A tűzoltóság
munkáját helyszínbiztosítással és
útvonalzárással segítették.

Emellett a lakossággal karöltve a
kapott információk azonnali ellen-
őrzésével igyekeztek behatárolni az
elkövető kilétét

A rendőrségi körzeti megbízott
munkája sem volna elvégezhető a
polgárőrök segítsége nélkül. A falu
terepviszonyai, és kiterjedése nem
teszi lehetővé a gyalogos járőrszol-
gálatot, a polgárörség gk-i és pol-
gárőrök nélkül még egy ittas veze-
tővel szemben sem lehetne intéz-
kedni. Gondolják el, gyalogosan,
átszállásokkal, hogy lehetne előál-
lítani és vérvételre vinni az elköve-
tőt. Vagy egy napon idegenrendé-
szeti ellenőrzést tartani és 2 tanú-
kihallgatást vagy bírósági megkere-
sést végrehajtani a Malomdűlőtől a

Kevélyhegyi útig. Es még nem ej-
tettünk szót a személy és gépjármű
ellenőrzésekről, helyszínelésekről.

A pilisvörösvári Rendőrőrs pa-
rancsnoka több fórumon nyilatkoz-
ta már, hogy a hozzájuk tartozó 13
faluban működő polgárőr egyesüle-
tek segítsége nélkül a rendőrség
nem tudná megfelelő színvonalon
végezni munkáját.

A - Pilisi - medence polgárőr
egyesületei közül idei támogatásunk
tekintetében a mienk a legkevésbé
támogatott.

Ennek ellenére a statisztikák
szerint a 13 falu közül - bűnügyileg
- a legkevésbé a mienk fertőzött és
itt a legmagasabb a felderített ese-
tek száma! Természetesen a lakos-
ságnak ez nem tűnik fel, hiszen eb-
ben a megszokott, aránylag nyu-
godt környezetben él. Itt is vannak
"ügyek", de a viszonylagos bizton-
ságot részben ezeknek a lelkes em-
bernek köszönhetjük.

Teszik dolgukat, holott eszközál-
lományuk siralmas. Oreg Zsigulijuk
felújításra, vizsgára szorul. Másik
gépkocsijuk egy tavaly generálozott
terepjáró, de két ajtós lévén nem a
legalkalmasabb kivonulásokra, akci-
ókra. Rádió állományuk 3 db telepí-
tett és 3 db hordozható készülékből
áll, évek óta nincs lehetőségük for-
maruha vásárlására. Szóval, rájuk
férne afejlesztés...

Mint máshol, a problémák nagy
részét itt is a pénzhiány okozza. A
polgárőrség költségvetése nagyrészt
önkormányzati támogatásból, vala-
mint lakossági adományokból és a
felajánlott l%-okból tevődik össze.

A tavalyi (2003. évi) önkormány-
zati támogatásuk 1 695 000 Ft volt.
Ez az összeg tartalmazott 2002. évi
rendkívüli támogatást a terepjáró
generáljavítására és szerepelt ben-
ne az egyik képviselőnk által fel-
ajánlott éves tiszteletdíja. A fenti
összeg csak fenntartásra (javítá-
sokra, kötelező biztosításokra,
technikai eszközök javítására, és a
frekvencia díjak kifízetésére) futot-
ta.

Előzetes információk szerint az
önkormányzat szűkös lehetőségei
miatt az idei évben nemhogy a tava-
lyi támogatás összegét nem tudja
adni, de annak csak töredékét,
400.000 Ft-ot kíván a falu közbiz-

tonságára költeni. Ha ez így lesz, el-
lehetetleníti ezt a fontos és szüksé-
ges munkát.

Persze a polgárőrök megpróbál-
nak más forrásokon keresztül is
támogatásokat szerezni! Pályáz-
nak a Katasztrófavédelemnél, a
Belügyminisztériumnál, és az Or-
szágos Polgárór Szövetségnél is.
Minden forintra égető szükségük
van, hogy talpon maradhassanak a
falu érdekében.

Van azonban, ami nem csak a
pénzen múlik. Ha működne a két-
irányú információáramlás, elejét ve-
hettük volna mindkét "GOA' parti-
nak, nem rombolnák terepjárók és
cross motorosok az "Egri vár" kör-
nyékét és fekvő rendőr gátolná a
száguldozókat a falu polgárőrök ál-
tal javasolt pontjain.

Itt szerették volna megragadni az
alkalmat, hogy további tagokat to-
borozzanak de az önkormányzat
döntése alapján úgy tűnik, erre
most nem lesz szükség.

Minden nehézség ellenére, amíg
tudnak, működnek és köszönettel
fogadnak minden bejelentést, segít-
séget.

Ha ön úgy érzi, hogy hozzájárul-
na munkájukhoz, van lehetőség tá-
mogatásukra az alábbiak szerint:

Bankszámlaszám: 65700093 -
10115387 Kiemelkedően közhasznú
fokozatot 60235/1994/7. számú hatá-
rozatával bejegyezte a Pest Megyei Bí-
róság.

Az Egyesület támogatása a köz-
hasznú szervezetekről szóló mó-
dosított 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.
pontjában foglalt tevékenysége
alapján Adózás előtti eredményét
csökkenthetik az adomány 150%-
ának megfelelő összeggel. Ha On
egyéni vállalkozó, akkor a X. feje-
zet 498. §. (8) bek. a) pontját is al-
kalmazhatja, és jövedelmét a befí-
zetett és igazolt összeg 150%-ával
csökkentheti.

A polgárőrség elérhetőségei:
06/70-3871-719, 06/70-3871-720
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Pf. : 23

pbjpo @maübox. hu

R.F

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

, TÁ
Községünk önkormányzatának

rendelete értelmében az arra jo-
gosult Pilisborosjenőn élő állam-
polgár idén is több jogcímen ré-
szesülhet különböző pénzbeni-,
természetbeni támogatásokban,
szeméiyes gondoskodást nyújtó
ellátásban.

A mindenkori szociális ellátás
iránti kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatalban kell benyújtani az arra
rendszeresített nyomtatványon.

A jelenleg érvényben lévő sza-
bályok szerint 2004-ben is igé-
nyelhető rendszeres szociális se-
gély, rendszeres nevelési segély,
közgyógyellátási igazolvány. Ezek
mellett továbbra is kerhető: ápolá-
si díj, átmeneti nevelési segély, át-
meneti segély, időskorúak járadé-
ka, temetési segély, bevonulási
segély, lakásfenntartási támoga-
tás, gyermekétkeztetési kedvez-
Tiény, gyermekek napközbeni el-
látása, személyes gondoskodást

A ÁS 21;
nyújtó ellátás és közlekedési tá-
mogatás.

A fentieket a hivatal rászoru!t-
ság vagy méltányosság szerint ál-
lapítja meg. Ennek alapját a min-
denkori nyugdíjminimum 2004. ja-
nuár 1-tőt érvényes 23 200, - Fí-
os havi összege adja.

Amennyiben a családban az
egy főre jutó jövedelem nem éri el
ezt az összeget, akkor valamely
kategóriában kérelmezhető az ön-
kormányzati segítség. Emellett
azonban méltányosság szerint is
adható egyszeri, vagy rendszeres
támogatás.

A pontos részletekről minden
érintett érdeklődhet a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélfogadási idejé-
ben, ahol a kérelmekhez szüksé-
ges nyomtatványok is átvehetők.

Keresztény Anikó
mb. jegyző

Tajékoztató a gépjárműadó változásáról
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCtl. tv. 176. §-a, és a gépjár-

műadóró! szótó többször módosított 1991. évi LXXXII. Tv. 6. §-a alap-
ján 2004. január 1 -től megváltoztak a gépjárműadó bevaltásának és
kivetésének szabályai.

2004. január 1-től megszűnt a gépjárművek tutajdonosainak, vagy
üzembentartóinak gépjárműadó bevallási kötelezettsége. Az adóható-
ság a továbbiakban a BM Központi Hivatala által szolgáltatott adatok
alapján veti ki, vagy módosítja a gépjárműadót.

A gépjárműadóról szótó törvény 7. §-a atapján 2004. január 1-től a
gépjárműadó alapja minden megkezdett 100 kg után 1200,- FVévre
módosult. Így minden gépjármű tulajdonosnak és üzembentartónak
új határozatot kell kiadnunk a megemelkedett gépjárműadóról.

A gépjárművek és tulajdonosainak adataiban bekövetkezett vélto-
zások feldolgozását és az új etőíró határozatok kiküldését, technikai
okok miatt adóhatóságunk 2004. március 15-ig nem tudta elvégezni,
ezéjl a gépjárműadó befizetésének 2004. évi I. féSévi befizetési határ-
idejét az előírt 2004. március 15-ről az alábbiak szerint módosftom az
adózás rendjéről szóló törvény 37. §. (1) bekezdése alapján:

Az adóhatóság által megállapított 2004. évi I. félévi gépjármű-
adót a határozat Jogeróre emelkedésétől számított 15 napon be-
lül kell megfizetni.

A határozatok és adóértesítő ívek készítése és kiküldése fotyamat-
ban van, bővebb információ a 336-028/21 meltéken Juhászné Balás
Klárától kérhető.

Az épitményadó, iparűzési adó és telekadó befizetési határidejét je-
len tájékoztató nem érinti, így a három adónem 2004. évi I. fétévi befi-
zetésének határideje továbbra is 2004. március 15-e.

Keresztény Aníkó
mb. jegyző

EBOLTÁS
2004-BEN

Az ebek veszettség elleni kötelező
védőoltása az alábbi időpontokban
lesz megtartva:

Fooltás:
2004. április 19. 8.00-10.00
(Polgármesteri Hivatal parkolója)

Külterület:
2004. április 19. 13.00-14.00
(Bécsi út 71-Kata udvar)

Pótolíás:
2004. április 26. 8.00-9.00

OMsidíj:
1 500. - Ft/db.

Kéijük, hogy az oltási könyvet
mindenki vigye magával.
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Megnyitjuk Obuda legújabb és legmodernebb
kertáruházát.

Kerti növények gazdag kínálata.
Mindig kaphatók, nagyméretű, óriásnövények,
amellyel kész kertet építhet.
Különleges, mediterrán növényválasztékunk
egyedülálló.
Mintakertekben próbálhatja ki, melyik stílus
tetszik Onnek a legjobban.
Kerti kiegészítők széles választéka. Műanyag és
terrakotta cserepek, virágtartók, görgeteg kövek
és sziklák.

Minden terméket legalább 5% törzsvásárlói
kedvezménnyel vásárolhat meg.

Törzsvásárlói kedvezménye a szomszédos
HERMES boltban is érvényes.

NEW GARDEN

2011 Budakalász
Luppa-szigeti elágazás
Tel. /Fax: 06 26/340 309
E-mail:

kertekkertje@newgarden. hu

Nyitva tartás:
Márciustól mináen nap
8-18 óráig

^.
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GÉPJÁRiViÜVÉDELE The Powerof Dreams

Autóriasztó beépítés
LASERLINE márkakereskedő

Immobiliser, mechanikus
váltózár, centrálzár,

elektromos ablakemelő,
GSM-kihangosító beépítése

AKCIÓ!
VOLF riasztócsalád

most 20%
kedvezménnyel!

Pilisborosjenő, Bécsi út 105.
(12. km-kőnél),

Bécsi út ürömi elágazás
(ÖMV-kút)

Tel: 06-26-336-018,
Fax: 06-26-336-292

E-mail: info@fumu. hu
Web: www.fumu.hu

Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17h;
péntek: 8-16h.

Szo ó

06-26-336 218, 06-30.992-6661

AZ ÚJ DÍZEL MEGÉRKEZEH!
.. > és megtekinthetök a Honda 2004-es újdonságai íss

- a megújult 3 és 5 ajtós Cwic
- a kibővített pafettáj'ú Jazz-patetta
- a felfrissítetf CR-V terepjáró

gyedi hitelkonstrukciók!

es - . s

103r Budapest, Bojtór u. W-4S.

TelJfax: 367-00-78 Tet. : 4S3-22-22; 240.13-K

E-maM: hondatenno^tiaxglero, hy

Wet>: www.hondatenno.tit

Konténeres szállítás

SZOMORAJENÖ
teherfüvarozó

Telefon:
06.309 427-922, 06-309 840.062

H

Telefon:

06-20-253-55-97,
06-26-350-208 (este)

ásklfma-szereles
:(511 ÍS.

I 467-76-93

HIRMONDO

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS IAPJA

Felelős kiadó:
A képviselő-testület Kuiturális és Sport Bizottsága

PSszerkesztS: Oörög Athéna

Szerkesztőbizottság:
dr. Fiák István, Keresztessy Péter, Kozáiy Vilmos

A szerkesztSség cime:
2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 26

E-mafl: mediamtx@mail. datanet. hu

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.

Megjelenifc havonta, lapzárta minden hönap 25-én.
Bngedélyszám; 3.4.1/463/2/1999

Terjeszti a Magyar Posta



en^t^

^-

11. ÉVFOLYAM . 5. SZÁM

"^
~/

2004. MÁJUS

Az Unió, mint minden kampányté-
ma, előbb-utóbb mindenkinek a könyö-
kén jön ki. Pedig ez a kampány már
nőm babra megy. Ez ajövőnk, egy kicsit
az életünk is, főleg ha ezúttal élni is tu-
dunk vele, okosan.

Sokat gondolkodtam, hogy nekem
mit is jelent. Nekem, aki a 40-esekhez
tartozom, ez fontos, mert azt hiszem
minden generációnak mást és mást je-
lent. A gyerekeinknek, szerencsére már-
már természetes, szüleinknek talán a
csoda. Nekünk ambivalens. Elsőre azju-
tott eszembe, hogy ez a 2004-es csatla-
kozás egy kicsit ahhoz hasonlít, amikor
egy 8 éves kisfiúnak ígérnek karácsony-
ra egy biciklit, majd nem lesz belőle
semmi. Jóval később, csak 14 éves korá-
ra kapja meg a biciklit. Orül neki, meg
hasznos is, de túl sokáig várta. Az öröm
már nem ugyanaz. A mi generációnk 93-
ban elhitte, hogy 1-2 éven belül tagok
leszünk. Nem lettünk. Most is jó, öröm,
meg minden, de nem ugyanaz. Ha értik,
hogy mire gondolok.

A NATO is nagy öröm volt, de az is
későn jött. Ugy 50 évet késett. Igy is jó,
most is jó, csak.. .

A másik gondolat, ami motoszkál
bennem, hogy tudja- e ez az ország,
hogy minek is örüljön? Hogy az Unió

azt jelenti, hogy kontinensünkön nem
lesz több háború? Hogy nálunk se lesz?
Hogy ez milyen megnyugtató? Nem
tudja. Nem tudja, mert szinte senkinek
sem ez jut eszébe. Mert a magyar társa-
dalom nem igazán az Európai Unióhoz
akart csatlakozni, a magyar mindig is
európai volt, hanem a Nyugathoz. Mert
ez volt az igazi álom. De a Nyugathoz
nem lehet csatlakozni. Ahhoz fel kell

nőni. Nyugattá válni kell, nem pusztán
keretekbe illeszkedni, törvényeket
adoptálni. Oda munka kell és szorga-
lom. Oda bizalom kell és nyitottság.

Meg az kell, hogy tudjunk egymás sike-
rének is örülni és építeni rá. Még egy
ilyen kis településen is mint Pilisboros-
jenő. A mi falunk is lehetne Nyugat,
meg Európa, akár még az ország többi
részénél is korábban. De ahhoz nekünk
kellene megváltoznunk. Legalább annyi
hasznunk lehetne ebből a megunt kam-
pányból, hogy akarjunk nyertesek lenni.
Figyeljünk egymásra és vegyük észre
egymás sikerét, jó törekvését. Legalább
ünnepelni tudjunk együtt, egymással,
mi pilisborosjenőiek.

Heltai Péter

Az Európai Unió nem jelent többet,
s kevesebbet, mint az élettér minőségi
kitágulását. Nem leszek szabadabb, s
gazdagabb, nem lesz könnyebb az élet,
de esélyem van arra, hogy ezekben elő-
rejussak.

Ha szűkebb életterünkben egymás
életét, munkáját, családját, szokásait, s
felfogását tiszteletben tartjuk, akkor egy
tágabb emberi közösség esetleg komo-
lyan vesz minket. Európa nem olyan
emberi közösségek hazája, ahol már
mindez megvalósult, hanem olyan helye
a világnak, ahol ezekben az alapvető

emberi dolgokban komoly eredmények
vannak.

Hosszú folyamat előtt állunk.
Számunkra Európában az út a saját

átalakulásunk árán lesz járható. De így
volt és van ez a többi - már bent lévő -
országgal is.

Ha alkalmatlanok vagyunk szűkebb
világunkban az emberi együttélés intel-
ligens megvalósítására, akkor egyálta-
lán nincs esélyünk arra, hogy ennek a
tágabb emberi közösségnek megbe-
csült, egyenrangú tagjai legyünk.

LukátsAndor

Az egységesülff Európa

A na0? lehetőség

Képek az EU-fória napról

Kisebbségi hírek

T^jékoztató
a lakástámogatásokról

A Föld Napja

Versenyek és eredmények

Tisztelt adózók!

A Mfivetödési Ház
programjaí

Fórum
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Az Európai Uniós csatlakozás felé haladva tisztán kell lát-
nunk, hogy mit jelent és mit nem jelent ez a folyamat Magyar-
ország és ezen belül is a kereszténység számára. Az Európai
Unió alapjában véve egy politikai és gazdasági valóság és sa-
ját önértelmezése szerint is főként ennek tekinti önmagát.
Minthogy azonban 2004. május 1-jétől területileg már való-
ban le fogja fedni a történelmi és kulturális értelemben vett
Európát, ezért óhatatlanulszámot kell vetnie saját múltjával.
Ez a számvetés már elkezdődött a közös európai alkotmány
kidolgozása során. Súlyos viták lángoltak fel, hogy egyáltalán
említésre kerüljön-e a történelmi értelemben vett Európa ke-
resztény gyökérzete. Ahogy már említettük, az Európai Unió
mint politikai konstrukció, csak egy mozzanata az európai
történelemnek, sőt jelenleg igen meghatározó. Azonban az
EU előtt is volt Európa, és remélhetően utána is lesz. (Vagyis
nem csak Magyarország létezett az EU-n kívül, hanem egész
Európa.)

Az tehát, hogy az EU alkotmány szót ejt-e Európa keresz-
tény gyökereiről, önmagában még nem mond sokat Európa
milyenségéről. Európa ugyanis sokkal tágabb valóság az EU-
nál. Mégis, fontosnak ítéljük, hogy Európa jövendő politikai
szerkezete tudatosítsa magában történelmi eredetét. A múl-
tat egyesek már megpróbálták végképp eltörölni, de nem si-
került, s csak óriási rombolást értek el vele. Azt is látni kell vi-
szont, attól, hogy az EU alkotmány bevezetőjében, tehát egy
nem kötelező szövegrészletében, megjelenik egy aprócska
utalás a kereszténységre, még nem tettünk túl sokat Európa
szellemének kialakításában. Az intézményesült, hagyomá-
nyos kereszténység visszaszorulóban van mindenhol az Euró-
pai Unió tagállamaiban. De ennek semmi köze az EU-hoz.
Mindez nélküle is megtörtént, sőt a haszontalanaak és káros-
nak ítélt "nyugatias, szabados" szellemiség már rég beáram-
lott hazánkba, a csatlakozás után e téren sok új nem várható.
Nagy baj, ha összekeverjük az Amerikában megálmodott fo-
gyasztói életforma erőszakos terjeszkedését az Európai Uni-
óval és Európával. Az unió régi tagországai sem fogadják ki-
törő örömmel ezt a térhódítást és nem lehetetlen, hogy majd
az EU lesz az az eszköz, ami sikeresen gátat tud vetni ennek
a nyomulásnak.

Utalnunk kell arra az elhangzott vádra is, miszerint az EU-
ban a katolikus egyház próbálja átvenni a hatalmat és teljes
erővel igyekszik befolyása alá vonni a döntéshozó szerveket.
Ennek a kijelentésnek a realitása nem csupán első pillantásra
abszurd, hanem a vallási arányszámok tükrében is. A jelenle-
gi csatlakozási körben a katolikusok aránya változatlan marad
az unióban, a protestánsokéjelentősen csökken, az ortodox és
az iszlám jelenlét viszont növekszik. A hívő keresztények kö-
rében meglévő erőteljes EU-ellenes hangulat sem utal arra,
hogy bármiféle hatalomátvételtől kellene tartani. Hazánkból
szemlélve inkább az lehet a probléma, hogy maguk a keresz-
tények tartják elfogadhatatlannak az EU működésének egyes
vonatkozásait.

Paul Johnson "A kereszténység története" című művéből
vett idézetet ajánljuk megfontolásra a kereszténység elleafe-
leinek és a keresztényeknek egyaránt: "A kereszténység nél-
küli emberiségnek bizonyosan igen sötétek a kilátásai; a
történelem... még a kereszténységgel együtt is lehangoló ké-
pet mutat... A kereszténység nem tette az életet biztosabbá
vagy boldogabbá, és magát az embert sem nemesítette meg.
De reményt kínál. Civilizál és megszelídít". "Európa nemcsak
általánosságában, de minden parányi részletében is keresz-

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

es é yszem
tény alkotás volt... rendelkezett egy sajátos, önjavító, öntöké-
letesítő mechanizmussal is... A kereszténység Európát a szel-
lemi és erkölcsi fogalmak rugalmas vázával látta el, és lehető-
vé tette számára gazdasági és technológiai változásokhoz va-
ló alkalmazkodást, s azt, hogy mindig megragadhassa az újon-
nan kínálkozó alkalmakat. Igy növekedhetett Európa a mai,
20. századi, nyugati típusú társadalommá."

Ez a rugalmasváz alighanem ma is lehetővé teszi számunk-
ra, hogy Európát keresztények és nem hívők számára egyfor-
mán szerethető otthonunkká tegyük.

Szopkó Márk
teológus

^ é o&tatás
a polgármester hivatalából történő

felfüggesztéséről

I. Püisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy mivel Küller János polgármester
nem hajtotta végre a Képviselő-testület 381/2003. (X.
9. ), 388/2003. (X. 27. ) és 60/2004. (IV. 1. ) képviselő-
testületi határozatait, ezért az 1994. évi LXFV. tv. 7. §
(1) bekezdése alapján fegyelmi eljárást indít Küller
János polgármester ellen. A Képviselő-testület az
1994. évi LXIV. tv. 7. § (2) bekezdése alapján a fe-
gyelmi eljárás lefoiytatására Marosi László, Kara Ar-
pád és dr. Fiák István képviselőkből álló három tagú
bizottságot bízza meg.
Határidő: a fegyelmi eljárás megindítása azonnal, le-
folytatására az 1994. évi LXIV. tv. 7. § (3) bekezdése
szennt.

II. Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 1994. évi LXIV. tv. 7. § (4)
bekezdése alapján Küller János polgármester foglal-
koztatási jogviszonyát a fegyelmi eljárás idejére fel-
függeszti.

III. Piiisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Otv. 34. § (1) bekezdése
alapján a fegyelmi eljárás ideje alatt Küller János pol-
gármestert - foglalkoztatási jogviszonyának felfüg-
gesztésére tekintettel - Szimeth Mária alpolgármes-
ter helyettesíti. A Képviselő-testület az Otv. 19. § (2)
bekezdés d) pontja alapján Szimeth Mária alpolgár-
mester akadályoztatása esetére Marosi László képvi-
selőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét bízza meg azzal,
hogy lássa el Küller János polgármester helyettesíté-
sét, míg Szimeth Mária alpolgárme&ter és Marosi
Lásztó képviselő akadályoztatása esetén Kara Arpád
képviselőt, a Műszaki, Beruházási, Településfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottság elnökét bízza meg
azzal, hogy lássa el Kűller János polgármester helyet-
tesítéset.
Határidő: azonnal

Pilisborosjenő, 2004 május 6.
Keresztény Anikó

mb. jegyző

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Kolozsváron született, és 21 esz-
tendős korában települt át Magyar-
országra. Jogi tanulmányait már itt
fejezte be. A magyar Tudományos
Akadémia Jogtudományi Intézeté-
ben dolgozott, majd 1989-1998-ig
alkotmánybíró volt. 1998-ban köl-
tözött Pilisborosjenőre. Most, 2004.
május 7-én akadémikussá válasz-
tották.

- Akadémikusokat négy évente vá-
lasztanak-kezdi a beszélgetést dr.
Sizabó András alkotmánybíró.
Először el kell érni egy tudomá-
nyos fokozatot, aztán az akadé-
miai doktori címet, szóval mind-
egyik címért meg kell dolgozni,
ezeket nem adják ingyen. Egy
élet teljesítménye és munkája
kell ehhez. Alkotmánybírói meg-
választásomban nagy szerepet
játszott az a könyv, amelyet a
büntetőjog reformjáról írtam. A
mi Alkotmánybíróságunk szün-
tette meg a halálbüntetést. En
voltam az előadó bírója. Hogy
hogyan szólítson? A törvény le-
hetővé teszi, hogy továbbra is al-
kotmánybírónak szólítsanak, de
én professzor is vagyok, és most
már akadémikus is. Nem levele-
ző, hanem rendes tag lettem.
M^egengedi, hogy rágyújtsak?

On szerint megérdemelte-e Ma-
gyarország, hogy az Európai Unió
tagja legyen?

-Igen. Függetlenül attól, hogy
geográfíailag mindig is Közép-
Eurc^iában voltunk, de az kétség-
kívül igaz, hogy a kapitalista, nyu-
gati fejlődésnek csak a peremén.

Es hosszú történelmi mesébe kezd
a török hódoltság idejétől az osztrák-
magyar monarchián át a szovjet
uralom alatti nagyszerü mezőgazda-
ságunkig, amelynek szövetkezeteit a
rendszerváltáskor sikerült szétvemi,
és hogy a mostanival nem megyünk
semmire. Ebből kiút az európai mo-

dell követése, a koncentrált, nagy
mezőgazdaság, hiszen az, hogy most
600 ezer ember gazdálkodik 1-2 hek-
táron, az nem vezet sehová.

Jó lesz Magyarországnak az, hogy
tagjai lettünk az Uniónak?

- Feltétlenül. Persze ez nem fog
azonnal jelentkezni például a fí-
zetésekben. Az Európai Unió
nem csinál meg helyettünk sem-
mit, csak lehetőségeket ad arra,
hogy mi magunk megcsináljuk
azt, ami ésszerű, racionális és
gazdaságos. Ehhez sok támoga-
tást is nyújt... Amiben - szerin-
tem - nagy lehetőség van, az egy
esztétikai dolog. Az, hogy "csino-
sodjon" az ország. Hogy ne le-
gyen szemét. Hogy a házakat ne
csak felépítsék, hanem tudják,
hogy a házakat tatarozni is kell.
Hogy az udvar legyen rendben.
Nézze meg az ausztriai, vagy a
németországi falvakat. Persze,
ezt sem csinálják meg helyettünk.
Szemléletváltás is kell.

Itt, Pilisborosjenőn bevezették
pl. a szelektív szemét tárolást.
Három konténert letettek, ami
három nap alatt megtelik. Mit
csináljon a polgár? Mellé teszi.
Ahelyett, hogy letennének hatot,
vagy hogy három naponként el-
vinnék. Mindezzel azt akarom

ecsetelni, hogy ha valamit egy-
szer megcsinálunk, akkor azt csi-
náljuk jól, és következetesen. A
kis dolgokból így lesz rend.

Sok mindent nem tudunk még.
Persze, az emberek azt mondják,
hogy a kormány elhibázta, mert
nem informálta az embereket. Ez

nem igaz. Azért, mert a magyar
megszokta, hogy a hatalom, a kor-
mány majd elintézi helyette. Ez
így van még az információval is.

Természetesen egy pilisboros-
jenői - mondjuk - cukrász nem
az ujjából kell szopja, hogy mi vár
rá az Unióban. De ezt nem is a
kormány fogja megmondani, ha-

nem meg kell keresnie azokat az
információs rendszereket, amik
rá vonatkoznak.

A magyar Tudományos Akadé-
mián nyolc éve úgynevezett stra-
tégiai kutatások folynak, hogy mi-
lyen az EU és mit jelent a csatla-
kozás. Gyönyörű könyvek szület-
tek. De még a magyar értelmiség
sem nagyon olvassa. Tud valaki itt
Pilisborosjenőn arról, hogy meg-
jelent magyarul, lefordítva az EU
közösségek jogai? 60 000 oldal.
Nem kell mindenkinek elolvasni,
ám ha valaki tudni akarja, hogy a
szakmájában mi vár rá, akkor el
kell olvasni. Abban minden le
van irva.

Szerintem szükség volna itt,
Pilisborosjenőn is egy informáci-
ós központra, ahol konkrét kér-
désekre konkrét válaszokat kap-
hatnának az emberek, hogy tud-
ják mi és hogyan van szabályozva.

On azt mondja, jobb lesz minden.
Mások meg azt mondják, hogy ezt
csak a gyerekeink és unokáink érik
meg.

- Sok szempontból, sok minden
máris jobb lesz. Mondjak egy pél-
dát? Pl. : fogyasztóvédelem. Ed-
dig az volt, hogy ha valaki vett va-
lami rossz árut, akkor sok utána-
járással a fogyasztóvédelemnél
reklamálhatott, és talán kicserél-
ték a hibás árut. Azonban a fo-

gyasztóvédelem máris teljesen
fölöslegessé vált, mert egy német
vállalkozó létrehozott egy lánco-
latot, amelyik azonnal, minden
problémánkban intézkedik. Tud
valaki erről?

Pedig még a televízióban is volt
róla műsor. Szóval oda kell fi-
gyelni, és élni a lehetőségekkel.

Ezt pedig senki nem fogja meg-
tenni helyettünk. Itt vannak a le-
hetőségek, csak élni kell velük.

Ferenczi Harriett

Okeimében méteráru, rövidáru, lakástextil, divatárö, villaniosság, iparefkk, barkácsáru, játékok? Ftiggönyvarrás, alakítás.
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nek - a pilisborosjenői Richter
Dorkának egy 12 000 Ft értékű
hangszerjavítási utalványt ajánlott
fel Magyar József hegedűkészítő
mester a nagyszerű szereplésért.

VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE...
Betörés volt a Szent Donát utcá-
ban, és a Külső Bécsi úton is.
A Patak utcában pedig két autónak
is leszerelték mind a négy kerekét.

Szvorák Katalin

t..

Vijicsics együttes Kerekes együttes

Zeneóvóda

VENDÉGEK MÜNCHENBÖL...
A Zither Bavaria Club 40 tagú ci-
terazenekara vendégszerepel Pün-
kösd hétfőjén a Reichel József Mű-
velődési Házban. A délután öt óra-
kor kezdődő műsor a Püisborosje-
női Német Kórus és az Obudai
Braunhaxler Egyesület közös ren-
dezvénye.

MI EZT VISSZÜK AZ UNIÓBA...
Ezzel a címmel a falunkban élő
Tóth Miklós és lánya, Tóth Janka,
valamint Benedek István közös fo-
tókiállítása volt látható az Eu-fória
napon. A gyönyörű képek, amelyek
Pilisborosjenő szépségeit mutatják
be, ezentúl a Bogár vendéglőben
láthatók.

TÁJAK, ÉVSZAKOK, HANGUIA-
TOK... A Vészhelyzet Ross doki-
jának magyar hangja, a Barátok
közt Solymos Mártonja - a Soly-
máron élő Szabó-Sipos Barnabás
- bár színész, de manapság már in-
kább a festészettel foglalkozik.
Legutóbbi, Zsámbékon volt kiállí-
tása után most nálunk, a Kézfogó
galériában mutatkozik be. Tárlata
május 22-én nyílik.

ISMÉT DÜAT NYERTEK IFJÜ
MUZSIKUSAINK... A balassa-
gyarmati IV. Nemzetközi Fuvola-
duó és Kisegyüttes versenyen ki-
emelt nívódíjat kapott a legjobb
kortárs^ előadásért az az öt pilis-
boroqenői zeneiskolás, akik a szin-
tén a falunkban élő Szigeti István
nekik komponált Tükröződések cí-
mű művét játszották. A díjazott fu-
vola-kvintett tagjai: Nemes Réka,
Debreczeni Eszter, Varga Berna-
dett, Aczél Sára, Farkas Lili. (Fel-
készítő tanáruk: Matuz Gergely.)
Ok voltak a verseny legfíatalabb
résztvevői, akik csak külön koren-
gedménnyel indulhattak a népes
mezőnyben, ezért a szép ered-
ményhez külön is gratulálunk.

AJANDEK... A tavaszi érdi gor-
donkaverseny abszolút győztesé-

A II. Pilisborosjenői duatlon verseny eredményei:
Ovodás (fíú): I. Dózsa Máté
Gyermek ( fiú): I. Dózsa Dániel

II. Hamarók István

II. Kopcsay Tamás
IV. Glíva Ernő (aki elnyerte a Sportszerűségi díjat is)

Ifjúsági (fíú): I. Meggyesi Gergő
II. Reiter Dániel

III. Kopcsay Zoltán
Ifjúsági (lány): I. Váczi Lili
Felnőtt (férfi): I. Meggyesi Csaba

II. Dózsa Gábor
III. Riba Gergely
IV. Váczi Károly

Felnőtt (női): I. Kopcsayné, Novák Andrea
Gyermeknapi futóverseny... felnőtteknek is, május 23-án.
Pünkösdi kupa... Meghívásos verseny május 29-én. A labdarúgó mérkőzé-
sek délelőtt 9 órakor kezdődnek.

I 1 . zz'járultak az
sikeréhez

- Magyar Bálint oktatási miniszter (400 000 Ft)
Laboda Gábor, Uröm polgármestere (színpad kölcsönzés)

- Zeneművészek Szakszervezete (szállítás és büfé, 100.000 Ft ér-
tékben)

- Pilisborosjenőért Alapítvány (padok és asztalok kölcsönzése)
- Temesi Csaba vállalkozó (padok és asztalok szállítása)
- Dienes Dóra tanárnő és tanítványai (díszlet)
- Pilisborosjenői Polgárőrség (útlezárás és egész napos ügye-

let)
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület (ugróasztal)

Es köszönet mindazoknak, akik egész nap takarítottak, rakodtak,
sürögtek-forogtak (Váczi Károly, Riba Ferenc, Fodor Szabolcs, Dér
András), akik törődtek a fellépő együttesekkel (Vízhányó Anikó,
Kovács Györgyné, R. Horváth Enikő, Bódy Géza és Bódy Gézáné),
aki fotózott (Staub Bulcsú), akik tiszteletdíj nélkül léptek fel (Kere-
kes néptáncegyüttes - Jávor Csaba, Első Magyar Hárfaegyüttes -
íüss Tünde, EJ-ha zenekar - Vas Katalin) és a többiek, akik tiszte-
letdíjuk töredékéért vállalták a fellépést. Nélkülük ez a nap nem si-
került volna.
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Bensőséges hangulat jellemezte
április 24-én az 5^. kitelepttési emlék-
nap rendezvényeit. A Polgármesteri
Hivatal előtti kitelepítési emlékmű-
nél elmondott emlékező beszédek
felidézték az 58 éwel ezelőtti tragi-
kus napok eseményeit és azt a re-
ményt fejezték ki, hogy soha többé
ncm ismétlődhet meg egyctlen nép-
csoporttal sem az akkor érdemtele-
nül átélt megaláztatás.

Az emlékünnepségen képviseltet-
ték magukat községünk önkormány-
zati testületén és a Közigazgatási Hi-
vatalon kívül a környező falvak né-
met kisebbségi önkormányzatai, a
Magyarországi Németek Országos
Onkormányzata, a Jakob Blayer
Egyesület, a Pilisborosjenői Magyar
Dalkör, a Tűzoltóegyesület és a Köz-
ségvédő Egyesület is.

Iskolánk növendékeinek színvo-
nalas német nyelvű műsora, Per-
linger Györgyi szép versmondása is
erősítették az emlékezés érzelmi

hangulatát.
Az emlékünnepséget templo-

munkban szentmise követte, amelyet
Takács Nándor nyugalmazott székes-
fehérvári megyés püspök celebrált.
Ezután az emlékezők gyülekezete a
szomszédos Missziós Házba ment,

ahol a Német Kisebbségi Onkor-
mányzat látta vendégül a résztvevő-
ket. A Deutschklub, a Singkreis rög-
tönzött koncertje a Pilis, az óhaza, a
hagyományok szeretetét sugározta és
késztette a jelenlévőket is az együtt-
éneklésre.

Májusi-júniusi
események:

Május 29-31: Nemzetközi Fúvósta-
lálkozó Törökbálinton

Május 30.:

Június 5.:

Június 13.:

Hosök Napja

Fotókiállítás
Csobánkán

Nemzetiségi zenei
találkozó Vecsésen

Sok szeretettel köszöntöttük Wiszt
Emmi nénit 90. születésnapján. Ez-
úton is jó egészséget, sok boldogságot
kívánunk falunk egyik legidősebb, de
igazán fiatalos lakójának!

MÚLTIDÉZŐ SOROZATUNK-
BAN ezúttal csak egy elgondolkodta-
tó felsorolást idézünk:

Iparosok, kereskedők az 1930-40-
es években Pilisborosjenőn:

asztalos 4, ács 2, bércséplő 3, bog-
nár 2, borbély 4, cipész 9, daráló,
malom, mozi 1, dohányárus 2, fű-
szeres 10, hentes 4, italmérés 4,
kovács 2, kőműves 5, könyvkötő-
mester 1, kútásó 2, nyerges 2, pék
4, szabó 4, szódás 4, varrónő 6,
vendéglő 3, zöldség-gyümölcs l...

GERMANIZMUSOK

Bis aufdie Knochen: teljesen
Die Rechnung
gehtauf: megtalálja a szá-

mítását
Die Trauben

hángen zu hoch: vkinek savanyú a
szőlő

Die Löffel spitzen: fülel, hegyezi a
fülét

A német nyelvjárások és a népköl-
tészet világába enged bepillantani ez
a kis szász versike Kányádi Sándor
fordításában:
Flech hieschet
vigeltche flech: repülj te szép kis-

madár

Ant gáldán
hemmelrech: az aranyos

szállj
Branj menjer motter
en geaden dach: kívánj

égbe

En so mer demo
wat macht se noch:

jó napot
anyámnak

s kérdd meg mit
üzen lányánák

A német kisebbségi rovatot
Kozáry Vilmos szerkeszti

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

ájé oztató a 2004. április elsejével életbe lé e
akásíámogatási feltételekró

2004. április 01-től a kormány intézkedésére - a ko-
rábbi szabályozáshoz viszonyítva - lényegesen kedve-
zőbb feltételekkel lehet új és használt lakásokhoz támo-
gatást igényelni, illetve igénybe venni. Szükségesnek tar-
tom, hogy a lakosság megismerje, hogy milyen hitellehe-
tőségek vannak, és ezek igénybevételének mi a feltétele,
miután több olyan információ eljutott hozzám, hogy a hi-
vataloknál érdeklődő állampolgárok nem minden eset-
ben kapnak kielégítő információt e témában.

Tehát röviden az új támogatási formákról, és az igény-
bevételek feltételeiről.

A támogatások lehetnek:
- kiegészítő kamattámogaíási hitel
- jelzáloghitel kamattámogatás új és használt laká-

1 sokra, továbbá
- lakás-takarékpénztári támogatás.
A kiegészítő támogatású hitelmaximum 15 millió Ft-

ig vehető igénybe. Igényelhetik házaspárok, illetve gyer-
mekes családok, új lakásépítésére, vagy új lakás megvá-
sárlására. A kérelem előterjesztésekor igazolni kell a hi-
telképességet, új lakás építése setén rendelkezni kell ér-
vényes építési engedéllyel, illetve engedélyes terwel, új
lakás megvásárlásakor pedig megkötött adás-vételi szer-
ződés megléte szükséges.

Ajelzáloghitel kamattámogatás igénybevételének fel-
tétele, új lakás esetén:

- Bárki igénybe veheti új lakás építésére, illetve új la-
kás vásárlására, maximum 15 mFt-ig.

- a kölcsönt az illetékes bankfíók folyósítja, míg a tá-
mogatást a jelzáloghitel intézet.
Igénylésekor a hitelcélt, szerződéssel, építési enge-
déllyel, illetve egyéb bizonylatokkal igazolni kell. A
jelzáloghitelt a készültségi fokkal arányosan folyósít-
ja a pénzintézet.

Ugyanez a hitel igénybevételének feltétele használt la-
kás esetén annyiban tér el az új lakás feltételétől, hogy
legfeljebb 5 millió Ft-ig vehető igénybe, bárki igényelhe-
ti,

- vásárlásra,
- bővítésre és korszerűsítésre.

Az egyéb feltételek tehát megegyeznek az új lakásnál
leírtakkal.

Az slőzo két hitelkonsírukció példával alátámasztva:
Uj lakás esetén a maximálisan igénybe vehető 15 mil-

lió forint kölcsönnel számolva 10 éves futamidővel, a ka-
matperiódus 5 év az ügyfélt terhelő kamat 8,68%, a tör-
lesztő részlet legfeljebb havi 187 385.- Ft lehet. Az álla-
mi kamattámogatás havonta az elso évben 68 045.- Ft.

Amennyiben 7 millió forint a kölcsön összege, ugyan-
csak 10 éves futamidővel és 5 éves kamatperiódussal szá-
molva és 8,68% ügyfélkamattal, úgy a havi törlesztő rész-
let 87 447.- Ft, az állami kamattámogatás az első évben
31 754- Ft lehet.

Használt lakás esetén, figyelemmel a maximális 5 mil-
lió forint kölcsön összegére, 10 éves futamidővel 5 éves
kamatperiódussal, 10,54% lehet az ügyfél kamat. Ebben
a konstrukcióban a havi törlesztő részlet 67 594.- Ft, az
első évben az állami kamattámogatás havi 15 166.-Ft.

Fontos annak ismerete, hogy az említett hitelfajták
közül egyszerre, csak egy hitel vehető igénybe.

A támogatási formák között szerepel még a lakás-ta-
karékpénztári támogatás, mely támogatás a lakás-taka-
rékpénztáron keresztül bonyolítható, külön szerződés
alapján.

Mértéke, a megtakarítás 30%-a, de legfeljebb 72 000.-
Ft lehet.

Az igénybe veheto vissza nem térítendő támogatások-
ról.

Létezik:

- lakásépítési kedvezmény (szoc. pol.)
- lakásbővítési kedvezmény (fél szoc. pol.)
- AFA visszatérítés.

Lakásépítési kedvezményt (szoc. ol.)
- gyermekesek,
- Gyermeket vállaló 40 év alattiaknál megelőlegezve,
- méltányolható lakásnagyságig,
- továbbá 35%-os önerő megléte esetén vehető igény-

be.
Mértéke:
- egy gyermek után
- két gyermek után
- három gyermek után
- négy gyermek után

800 000- Ft.
2 000 000- Ft.
3 200 000- Ft.
4 000 000- Ft.

Az igénylés az illetékes jegyző által igazolt okmányok-
kal a bankokhoz nyújtható be.

Epítés esetén engedélyezési tervet, illetve építési en-
gedélyre, költségvetésre, kiadási bizonylatokra szükség
van.

A kérelmet a használatbavételi engedély előtt kell elő-
terjesztem.

Amennyiben új lakást vásárol, úgy az adás-vételi szer-
ződés megléte szükséges.

Lakásbovítési kedvezmény (fél szoc. pol.)
Igényelheti:
- gyermekes, vagy gyermeket vállaló 40 év alatti há-

zaspár,
- minimum 1 szobával való bővítésre,
-kettő, vagy több gyermekeseknek, illetve a 40 év

alatti gyermeket vállalók tetőtér bővítésre.
- a három, vagy több gyermekesek esetében, igénybe

vehető abban az esetben is, ha egy szobával nagyobb
lakást vásárolnak.

További feltétel a méltányolható lakásigény teljesíté-
se.

Mértéke:
- egy gyermek után
- két gyermek után
- három gyermek után
- négy gyermek után

400 000- Ft.
1 000 000- Ft.
1 600 000- Ft.
2 000 000- Ft.

Minden egyéb feltétel megegyezik a "teljes" szoc.pol.
kedvezménynél leírtakkal

Uröm, 2004. április
Laboda Gábor

országgyűlési képviselő
MSZP
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Az EU csatlakozás tíszteletére programokat szervezett az iskola

Az idei rajzverseny már az EU je-
gyében zajlott.

A résztvevő alsós és felsős gyere-
kek nagyszerű munkákat készítettek.
Rajzaikon azt ábrázolták, mit is tarta-
nak fontosnak, mi a véleményük he-
lyünkröl, szerepünkről az Európai
Unióban.

Színpompás munkáikból kiállítás
látható év végéig az aulában.

A résztvevőket arany-, ezüst-, és
bronzkategóriával jutalmazta a zsűri:
Dienes Dóra és Csiszár Dóra.

A legjobb munkák alkotói voltak:

ARANY MINŐSÍTÉSŰ MUNKÁK:
1. évf.: Majer Henrietta

Selmeczi Péter
Kökény Zsuzsanna
Berki Balázs
Magonyi Tamás
Máté Dorottya
Nemes Kincső

l.b
l.b
l.a
l.a
l.a
l.b
l.a

2. évf. : Selmeczi Dániel
Márton Kata
Slosár Ilona
Cojocar Dávid
Laki Aron
Bihaly Borbála

3. évf. : Varga Mónika
Zováth Zsófia
Aczél Mihály
Marton Gergely
Kucsera Tímea

4. évf. : Aczél Sára
Szabó Kristóf
Nyeste Szilvia
Balázs Zsófía

5. évf. : Selmeczi Tamás
Hajnal Dóra
Horváth Boglárka

6. évf. : Csiszár Julianna
Slosár Lívia

7. évf.: Szabó Zsófía
8. évf. : Tari Eszter

Gratulálunk!

2.a
2.a
2.a
2.b
2.a
2.b

4.b
4.a
4.a
4.b

6.b
ő.a

A Föld Napja az iskolában

A május 1-jei nevezetes naphoz
kapcsolódóan előző nap rendeztük
meg ezt a programot.

Gyermekeink éppúgy európai pol-
gárok lesznek, mint Uniós társaik.
Ezt ünnepeltük, erre készültünk az
idén hagyományos Föld napi iskolai
vetélkedőnkön.

A gyerekeknek egy-egy tagállamról
kellett posztert készíteniűk, majd rövid
jellemző versikét, éneket előadniuk.

Reméljük, emlékezetes, felejthe-
tetlen élményt sikerült varázsolnunk,
melyre a gyerekek évek múlva is sike-
resen emlékeznek.

Nem titok, a célunk is ez volt!

Sportban ü^yas óyermekeinkról
A mostoha körülmények ellenére igyekszünk tanulóink számára sporto-

lási lehetőséget, versenyeken való részvételt biztosítani.
A körzeti asztalitenisz versenyeken rendszeresen részt veszünk. Idén lá-

nyaink diadalmaskodtak Budakeszin. Gergely Enikő, Takáts Fanni és Mé-
szárps Szabina korcsoportjában (8. o. ) az első három helyen végzett.

Nagykőrösön is remekül szerepeltek. Fanni III., Enikő VI., Szabina VIII.
helyezést ert el. Eredményük azért is kiemelkedő, mert egyesületben spor-
toló gyerekek előzték meg őket.

Gratulálunk!

A másik eredményes sportágban, a kézilabdában szintén a lányok bizo-
nyultak eredményesebbnek. (Hosszú volt a tél, hiányzik egyjó pálya.)

A nagykörzeti döntő IV. helyezését elért csapat tagjai voltak: Bíró Anna,
Gergely Enikő^ Kardos Barbara László Fanni, Mészaros Szabina, Pokomy
Anna, Stampf Krisztina, Szabó Zsófía, Temleitner Zsófía, Vízhányó Zita.

Gratulálunk az credményekhez és további sikereket kívánunk, megkö-
szőnve Horváth János tanár úr felkészítő munkaját.

Papp Józsefné
igazgató

VERSENYEK
Idén is megtartottuk a Kaán

Károly természetismereti ver-
seny iskolai fordulóját. Az 5. és
6. osztályosok részére rendezett
versenyre 27 tanuló jelentkezett,
és örömömre szolgál, hogy na-
gyon magas pontszámot értek el
a gyerekek. Ennek köszönhető,
hogy idén 6 versenyzőt is indít-
hatunk a megyei döntőbe.
Név szerint:

5. osztályosok:
1. Kádi Viktória Fanni
2. Antonovits Bence
3. Mester Dávid

6. osztályosok:
1. Csiszár Julianna

Szabó Márta

(holtverseny)
3. Bozsódi Borbála

Gratulálunk nekik és sok sikert
kívánunk!

Szentesi Zsuzsanna
szaktanár

A Reichel József úveló/tflási Ház es Könyytár hírei

VERSENYHÍREK
Ujabb sikeres versenyered-

ményekkel büszkélkedhet isko-
lánk. A költészet napja alkalmá-
ból a Pilisvörösvári Közösségi
Házban megrendezett regionális
szavalóversenyen az alábbi kate-
góriákban értek el tanulóink
rangos helyezést:

1. osztályosok között:
Selmeczi Péter I.

2. osztályosok között:
Selmeczi Dániel I.

3. osztályosok között:
Varga Mónika II.

4. osztályosok között:
Nemes Aron II.

5-6. osztályosok között:
Selmeczi Tamás (5. o.) III.

Május 15-június 15.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA május 16-án 15-17-ig a Kö-
ves bérci tisztáson

Hagyományőrző rendezvényünkön köszöntjük a megújuló
természetet minden év májusának második hétvégéjén:
térzenével, sok-sokjátékkal, tréfás vetélkedőkkel, sporttal.
Mindenkit szeretettel várunk!

JÁTÉKOS UTAZÁS

2004. május 22-én az indiánok földjére utazhatunk képze-
letben. Megismerhetjük az indiáiiok életét, múltját, étele-
it. Kipróbálhatod magad milyen indián lehetnél!
Az utazást Szőcs Péter vezeti szombat délelőtt.
Belépő: 200 Ft

GYERMEKNAP - május 23-án vasárnap 10-18-ig
Nonstop programok a Teve sziklánál!

TÁNCOS ÉVZÁRÓ június 4-én 17 óra.
A Kerekes együttes táncházzal egybekötött évzáró műso-
rát tartja. Mínden táncos gyermek bemutatja az év folya-
mán tanult táncokat. Ebben az évben is megszervezzük
Boldogkőváraljára a néptánc tábort augusztus 9-15-ig.
Részletes felvilágosítast Jávor Csaba együttes vezető és
Bereczkiné Szendrey Eva intézményvezető ad.

Gépjárműadózás terén változá-
sok történtek, miszerint 2004. 01 .
01-től az Okmányirodák hivatottak
a gépjármű adataiban történt vál-
tozások átvezetésére. A központi
nyilvántartás adatai alapján törté-
nik a súlyadó határozatok hozata-
la 2004. évtől, így ha ott az adatok
nem kerültek rendezésre, akkor a
Polgármesteri Hivatal súlyadózása
terén is megjelenhetnek a koráb-
ban megszüntetett gépjárművek.
Továbbiakban az Okmányirodák-
hoz benyújtott adás-vételi szerző-
déssel rendezhetők a felmerült
problémák.

Az iparűzési adóbevallások be-
adási határideje 2004. 06. 01 .

Polgármesterí Hivatal

KIALLITASjúnius 5-én 18 óra

Repülőgép makettek.
Alkotó: Nagy Zoltán.
A kiállítás megtekinthető június 20-ig hétköznap 10-18
között a Muvelődési ház nagytermében.

BÜTYKÖLŐ KÉZMŰVES SZAKKÖR:
Péntekről-péntekre, 15-17 óráig szorgos kezek sürögnek,
hogy a más és más technikákat elsajátítva és felhasználva,
gyönyörű, ötletes, egyéni alkotások szülessenek. Vidám
gyermekzsivaj és csacsogás közepette lehet itt szőni-fonni,
festeni, rajzolni, hajtogatni, batikolni, gyurmázni, gyön-
gyözni, és csak a fantáziánktól függ, hogy még mi mindent
készíteni. Továbbra is várunk minden kicsit és nagyot, régi
és új tagot!
Kedvcsinálóként, íme egy kis ízelítő: Május 21-én: Mobilok
(függő díszek);
28-án: Egyszerű bábok
Az anyagköltség 200 forint/fő/alkalom.
Mindenkinek jó munkát, és hasznos időtöltést kívánunk
házunk falain belül és azon kívül is!

Internet hozzáférés a könyvtárban:

Minden délután 14-18 h között eMagyarország pont mű-
ködik a községi könyvtárban a művelődési ház emeletén.
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/Iz emberiség
és az állatvilág eredete

Szeretnék egy világszenzációt beje-
lenteni. Kb. 30 év kitartó kutatás ered-
ményeként megfejtettem az emberiség
és az állatvilág eredetét, hogy miért va-
g)'unk és élünk az általunk ismert Föld
nevű bolygón.

Honnan származik az élet, amit oly
sokan már előttem is próbáltak megfej-
teni, eredménytelenül. Nagyon sok meg-
figyelés előzte meg az összegzéseimet,
sok tudományos okfejtést hallgattam
meg és olvastam el. Arra az eredményre
jutottam, hogy azért nem találta meg
senki az élet eredetét, mert nem jó
irányban kutatott. Birtokomban van két
könyvben leírt megközelítés, melyben
valamit figyelmen kívül hagytak. Márpe-
dig ez szerintem kézzelfogható bizonyí-
ték lett volna, ha jobban odafigyelnek ki-
csit. Ügy vélem, a hiba abban volt, hogy
mindenki, aki eddig ez irányban kuta-
tott, a maga hasznára akarta ezt a tudást
fordítani.

Több ezer éwel ezelőtt már megírták,
akik ugyancsak keresték az élet eredetét,
hogy aki megfejti majd egyszer, az nem
sajátíthatja ki majd ezt a tudást, mert ezt
mindenkinek meg kell ismernie. Az írás-
ban így szól "Azt napkelettől napnyugtáig
mindenki látni és hallgatni fogja...."

Tulajdonomban van három olyan
könyv, aminek összegzése mindenre meg-
adja a magyarázatot, miért lett élet a Föl-
dön, miért nem lesz már sokáig élet. Bi-
zonyítékom van rá, hogy nincsenek ufók,
és ebből adódóan az univerzumban a leg-
értelmesebb lény az ember.

A könyveim összegzése megadja a vá-
laszt azokra a kérdésekre, hogy pl. miért
hasonlít a csimpánz genetikai kódja
99,4%-ban az emberére. Ezt angol tudó-
sok állapították meg nemrégen. Hibás az
életről alkotott képünk, s ez a vesztünk
felé vezető utunk oka. Amennyiben sike-
rül végre találnom egy olyan újságot, ahol
ezt sajtókonferencián bejelenthetem, és a
világ összes újságja leközli majd egy tele-
víziós műsorban, elmondhatom akkor,
hogy levehetjük magunkról a butaságot.
"A világmindenségnek és az emberi hü-
lyeségnek nincsenek határai, illetve az el-
sőben nem vagyok biztos" - mondta
Einstein.

Ezért kérem az önök segítségét, hogy
nyilatkozhassak és megdöbbenthessem a
világot a valóságról, melyet senkinek sem
sikerült megfejtenie már kb. 11000 éve,
mióta úgymond civilizációban élünk.

Egész életemben dolgoztam becsűlet-
tel, de mindig megloptak. Most azért nem
írom le bővebben, hogy mit tudok, mert
kb. 3 könyvet megtöltene az ismeretanya-

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

gom. Majd egy sajtókonferencia kereté-
ben mondok többet, és ott fel lehet tenni
a kérdéseket, aztán már megjelenhetnek
a cikkek. Bizonyításom 100%-os, nálam
így muködnek a dolgok.

Tisztelettel:
Botos Bamabás

Üröm, 2004. 04. 30.

?^b
^üt ^v':

^w ^

ARD'E

ízior^osok ügyeleí^ beosztása
Éjszakai űgyelet: Nappali ügyelet: Hétvégi ügyelet:
Este 18 órától Úröm: 350-224, 351-286 Péntek du. 14 órától
Reggel 8 óráig Orvosi rendelő

Pilisborosjenő 336-308,
Orvo&i reudelő

2004. május 15. Dr. Borsi Zsófia
16. Dr. Borsi Zsófia
17. Dr. Kovács Levente

18. Dr. Péchy Tamás
19. Dr. Kormos József
20. Dr. Fehér Eszter
21. Dr. FehérEszter
22. Dr. Fehér Eszter

23. Dr. Péchy Tamás
24. Dr. Kovács Levente

25. Dr. Péchy Tamás
26. Dr. Kormos József
27. Dr. Fehér Eszter
28. Dr. Kovács Levente

29. Dr. Péchy Tamás
30. Dr. Péchy Tamás
31. Dr. Fehér Eszter

2004. június 02. Dr. Kovács Levente

Hétfő reggel 8 óráig
336-187

Dr. Kormos József
Uröm, Doktor u. 21
Tbl: 06-30-25-91-571

Dr. Kovács Levente

Uröm, Honvéd u. 24
Tel: 06-30-49-35-324

Dr. Péchy Tamás
Uröm, Doktor u 21
Tel: 06-20-34-93-831

Dr. Borsi Zsófía
Uröm, Doktor u. 21.
Tel: 06-30-54-01-964

Dr. Fehér Eszter
Uröm. Doktor u. 21.

Tel: 06-30-35-22-047
.;^

február március aprilis mdjus június július augusztus szeptember oktúber

Mogyoró
Egerfa
Szilfa
Nyirfa
Fűzfa
Nylrfa
KSrisfa
Tölgyfa
Szagos borjúpázsit
Réti ecsetpázsit
Bükkfa

Arpa
Erdei fenyo
Csoműs eblr

Rozs

Rétl perje
Vadúc
Csenkesz
Lándzsás utifű

Bodzafa

Kökörcsin

Csalán

Búza

Hársfa
ippan

Francia perje
Szorös disznúparéj
Fehér libatop
Kukorica
Uröm
Partagfű

ellátogatni az
öbudai kertáruliázmikba?

. Megnyitjuk Obuda legújabb és legmodernebb
kertáruházát.

. Kerti növények gazdag kínálata.
' Mindig kaphatók, nagyméretu, óriásnövények,
amellyel kész kertet építhet.

' Különleges, mediterrán növényválasztékunk
egyedülálló.

. Mintakertekben próbálhatja ki, melyik stílus
tetszik Onnek a legjobban.

' Kerti kiegészítők széles választéka. Muanyag és
terrakotta cserepek, virágtartók, görgeteg kövek
és sziklák.

' Minden terméket legalább 5% törzsvásárlói
kedvezménnyel vásárolhat meg.

Törzsvásárlói kedvezménye a szomszédos
HERMES boltban is érvényes.

Hívja a 06 23/428 031-es telefonszdmot
és kérje ingyenes tavaszi hírlevelünket!

NEW ARD ÓBUDA

2011Budakalász

Luppa-szigeti elágazás
TeI./Fax: 06 26/340 309
E-mail:

kertekkertj e @newgarden . hu

Nyitva tartás:
Márciustól niinden nap
8-18 óráig

A
'<. : y<

^RÁGZÓ EGYNY
VELŐK É5 MWKÁfLlK

AZDAG VÁLMZ
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Tbe Power of Oreams

Szeretettel köszöntjük régi
és új vásárlóinkat,

ahol nagy választékban
kaphatók termelői áron:

. Egynyári virágpalánták

. Muskátlik

. Balkonnövények

. Évelők

. Zöldség- és fűszernövény
palánták

. Orökzöld cserjék,
fenyőfélék, tuják

. Szaktanácsadás

Cím:
Fekete Éva, kertészmérnök

2097 Pilisborosjenő,
Lovarda u. 6.

Tel. : 26/336-761, 30/360-2044

Nyitvatartás:

Hétköznap: 17-19 óráig
Szombaton: 9-15 óráig
Vasárnap: 9-11 óráig

Szerda szűnnap!

AZ ÚJ DÍZEL MEGÉRKEZEH!
... és megtekinthetők a Honda 2004-es újdonságai is:

- a meguyuft 3 és 5 a/tós Cfvic
- a kíbŐOTtett patettájú Jazz-pafetta
- a feffrissített CR-V terepjáró

EgyedS hitelkonstrukciók!

1037 Budapest, B^tír u. W4>.

TefJfax: M7-W-IS Tet.: 4B3.22-22; a<l-13-1S

E^nail: jioiidaíeHflfitexetero. twt

Wefa: www. hftntíatennio. hy

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ
teherfüvarozó

Telefon:
06-309 427-922, 06.309 840-062

Dr. JanIíaEvaltottiFogBt.,
röntgen fogszakorvos
magánrendelést tart

kedden, csüt&rtökön 17-19 fa.
és bejeleatkezés alapján.

Tel: 06 30 248-18-25;
0626336-261

PilisborosjenS, Szt. Doaát u. 64.

"II

<R/'

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT mVATALOS LAPJA

Felclős kiadó:
A képviselő-testütet Kulturális 6s Sport Bizottsága

Főszerkesztő. Görög Atfaéna

Szerkesztőbizottság'
dr Fiák István, Keresztes^ Péter, Kozáry VBmos

A szerkesztSség cfae:
2097 Püisborosjenő, Eznsthegyi ut 26.

E-maii' m6diamix@mailaatanet. hu

Tipográfia és nyomdai raankák: Római Bt
Megjetemfc havonta, lapzárta minden hónap 25-én

Engedélyszám' 34.1/463/2/1999
Terjeszti a Magyar Posta

asználású, 5, 5%-os

?g hitel.

latú hitel régi lakás
lió forintig,
> millió forintig.
Eozásü

szásúra kiváltjuk!

1:

)-20-2182-949
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2004. JÜNIUS

99

Egyik szép tavaszi napon jó né-
hány fiatal úgy döntött, hogy össze-
szedi a Tücsök utca és a Kövesbérci

út buszmegálló között fellelhető sze-
metet. A jól összehangolt pár órás
csapatmunka, mintegy 13 szemetes-
zsák megtöltésével zárult. Majd
mindegyik a megérdemelt helyén, a
bányában landolt.

Köszönjük Galgóczy Viktóriának,
Korcsog Juditnak, Széles Istvánnak,
Rácz Péternek, Tigyi Richárdnak,
Ujlaki Zoltánnak, Kövesi Ferenc-
nek, Makkai Tamásnak.

Szuper gyerekeink vannak...

^-

M. A.

A szennyvízdíj emelkedéséről

Bírói végzés r~

Alulnézetbol

Szimeth Géza kántor ur

kitüntetése

Kisebbségi hírek
a>cr>'T3ei

A Nebuló alapítvány
mériege

Egy fekete doboz

Gyere közénk

Továbbtanulás

Családsegítő szolgálat
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A DMRV Rt-vel lefolytatott hosszú vi-
ta és egyeztetési folyamat lezárásaképjien
a képviselő-testület 179,50 Ft/m3 + AFA

mértékről 210, -Ft/m3 + AFA mértékre

volt kénytelen emelni a szennyvízdíjat. A
DMRV Rt. és az Onkormányzat 2003. év
végén kezdte meg az egyeztetést a szenny-
vízdíj emeléséról. A DMRV Rt. - mint az
Onkormányzat tulajdonában lévő szenny-
vízhálózat és szennyvíztisztító üzemelte-
tője - több ok együttes bekövetkezése mi-
att kérte a szennyvízdíj jelentős, 217,-
Ft/m3 +AFA mértékre történő emelését.

A DMRV Rt. által felhozott okok a kö-
vetkezők voltak:

-jogszabályi változás miatt a szenny-
vízdíjat terhelő ÁFA mértéke 12%-
ról 15%-ra emelkedett;

- a villamosenergia költségek 9% mér-
tékkel növekedtek;

- a feltételezett 973 db meglévő csator-
nabekötés helyett csak 821 db fizető
fogyasztási hely ismert a 2003. októ-
beri adatok szerint;

- a csatornahálózat és az átemelők hi-
baelhárítási költsége a 2003. évben
jóval magasabb volt a tervezettnél;

- a szennyvíztisztító II. ütemének be-
mházása mind a mai napig nincs
üzembe helyezve, mintegy két éve
jogellenesen próbaüzemként üze-
mel, mivel a tisztítása képtelen meg-
felelni a jogszabályokban előírt ha-
tárértékeknek, s emiatt folyamatosan
jelentős bírság megfizetésére kötele-
zik az illetékes hatóságok;

2003. évben mindez 6 500 OOO,- Ft
veszteséget okozott a DMRV Rt-nek.

A DMRV Rt. Pilisborosjenő szenny-
vízhálózatának és szennyvíztisztítójának

űzemeltetéséből eredően nem kívánt a
2004. évre veszteséget elszenvedni, ezért
javasolta a szennyvízdíj mértékének
179,50 Ft/m3 +AFA összegröl 217,- Ft/m3

+AFA összegre történő emelését. Ke-
mény vita kezdődött a DMRV Rt. és az
Onkormányzat között, melynek során a
DMRV Rt. azt is megemlítette, hogy ja-
vaslatai elutasítása esetén felhagyja az
üzemeltetési tevékenységek ellátását. Az
emelési javaslat indokolásaként a DMRV
Rt. megemlítette még azt is, hogy az ivó-
víz díjak 8%-kal, míg a szennyvízdíjak
36%-kal emelkedtek Budapesten, továb-
bá azt is, hogy Budakalászon 259, - Ft/m3

+ÁFA, Ürömön pedig 392, - Ft/m3 +ÁFA

a szennyvízdíj mértéke.
A képviselő-testület az egyeztetés

idejére - 2004. január 01-től március 31-
ig - nem emelte meg a szennyvízdíjat,
így erre az időszakra a tavalyi, 179,50
Ft/m3 +ÁFA mértékű szennyvízdíj érvé-

nyes. Jogszabályi kötelezés miatt azon-
ban kénytelen volt egy új adónem, a víz-
terhelési díj mértékét 2004. január 01-
től 5, 76 Ft/m3 +AFA összegben megálla-
pítani, mely vízterhelési díjat a DMRV
Rt. köteles közvetlenül az APEH-nak
befizetni.

Az egyeztetés és a vita a DMRV Rt. és
az Önkormányzat között 2004. április 01-
jén zárult, amikor a képviselő-testület
megalkotta a 25/2004. (V. 18.) Kt. rende-
letet a szennyvízdíj mértékének módosí-
tásáról. Ezen rendeletben a szennyvízdíj
mértékét a 2004. április 01. és december
31. közötti időszak tekintetében 210,-
Ft/m3 +ÁFA összegben határozta meg.

Erdekessége a történetnek az, hogy
Küller János polgármester a képviselő-

ÍSTM G ' 'SÁ
S.Kpk. 26. 450/2004/5. szám

A Pest Megyei Bíróság a személyesen eljárt Kűller János (Pilis-
borosjenő, Budai u. 32. ) kérelmezőnek, PUisborosjenő Onkor-
mányzat (Pilisborosjenő) kérelmezett ellen, polgármesteri foglal-
koztatásijogviszony felfuggesztés bírósági felülvizsgálata iránt in-
dult ügyében meghozta a következő

végzést:

A bíróság a kérelmező kérelmének helyt ad, Püisborosjenő On-
kormányzat 77/2004. (V. 6.) KT. határozatát megváltoztatja, a fel-
függesztést megszünteti.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

testületnek indítványozta ezen rendelet
újratárgyalását, mivel önkormányzati ér-
deksérelmet (!) tapasztalt. A képviselő-
testűlet nem tárgyalta újra a rendeletet,
mivel egyrészt polgármester úr az Otv.
35. § (3) bekezdésében rögzített 3 napos
jogvesztő határidőn túl kezdeményezte
az újratárgyalást, másrészt nem jelölte
meg a konkrét önkormányzati érdeksé-
relmet. Érdeksérelme ebben a vitában
igazán a DMRV Rt-nek volt, mivel a
képviselő-testület 7,- Ft/m3 összeggel ke-

vesebb szennyvízdíjat állapított meg an-
nál, mint amit kért.

A DMRV Rt-nek a fentiekben ismer-
tetett okokból kifolyólag továbbra sem
elfogadható ez a mérték, de a képviselő-
testület úgy gondolta, hogy az üzemelte-
tési veszteségek fedezetéül nem kizárólag
csak a díjemelés szolgál, hanem például a
valós bekötések felderítése és a fizető fo-
gyasztási helyek számának növelése. Bi-
zony arról van szó, hogy jelentős eltérés
mutatkozik az ivóvíz bekötések száma -
1285 db lakossági és 38 db gazdálkodó
szervezeti bekötés - és a csatorna beköté-
sek száma - 821 db lakossági és 20 db
gazdálkodó szervezeti bekötés - között.
Ennek alapján 464 db lakossági és 18 db
gazdálkodó szervezeti olyan ivóvíz bekö-
tés létezik, melyhez nem társul csatorna
bekötés. Az viszont nem létezik, hogy ez
a 482 db ivóvíz fogyasztási hely mindegyi-
ke ún. szippantós teherautókkal üríttetné
le a saját derítőjében tárolt szennyvizet.
Ennyi szippantós teherautó nem fordul
meg Pilisborosjenőn évente.

Mindebből pedig az következik, hogy
valószínűleg sok illegális csatoma bekötés
létezik falunkban, s a törvénytisztelő díjfi-
zetők fizetik az illegális rákötők fogyasz-
tását is. Ez pedig nem járható a jövőben.
Mind a polgármesteri hivatalnak, mind az
üzemeltető DMRV Rt-nek alapvető köte-
lessége az illegális rákötések felderitése
annak érdekében, hogy minden tényleges
használó fizessen szennyvízdíjat. Ha a
Polgármesteri Hivatal és a DMRV Rt. el
tudná érni azt, hogy minden tényleges rá-
kötő fizetné a szennyvízdíjat, akkor a
szennyvízdíj emelkedése sem lenne ilyen
drasztikus. A Polgármesteri Hivatal szá-
mít a lakosság közreműködésére ezen fel-
derítő munka keretében. Ha bárkinek tu-
domása van illegális rákötésekről, kérjük
jelezze azt a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán.

dr. Fiák István

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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Kedves pilisborosjenői lakosok!

A salfoldi polgármester hőnapok óta összefogásra
buzdítja a kistelepüléseken élőket. KoQferenciát szer-
vez, vitatkozik országos vezető&kel, és kétségbeesetten
prőbál érdekeket védeni. Véleaénye szerint a kistele-
pulések magukra maradtak bajaikkal. Igaza van. Se-
gítsünk neki, mert ezzel magunknak is segítűnk. Te-
gyük most félre sérelmeinket. Fogjunk össze, amíg
nem késő. Ezért is adom közre e-mail-ben kuldétt fel-
hívását. Tanulságos és nagyon elkeserftS.

G. A.

Nincs recept a megoldásra: így reagált a kistelepülések hely-
zetét jellemző rövid hozzászólásomra a Vidékpolitikai Kormány-
meghatalmazott a Vidék Parlamentjének fórumán január 13-án.

Ennek ellenére a május 26-i (valóban a kistelepülések szá-
mára szervezett?) TOOSZ (Települési Onkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége) konferencián elsők között szólal majd fel. Saj-
nos, a tervezett program szerint, az érintett polgármesterek
megint csak hallgathatnak, és megalázó módon csak az előadá-
sok végén tehetik majd meg észrevételeiket, amikre megint nem
kapnak majd választ. Mikor lesz már fordítva: mikor hallgatnak
még minket mindazok, akik eddig nekünk beszéltek? Akkor, ha
összefogunk, és megalakítjuk saját érdekvédelmi szövetségünket.

A hatalomnak azonban igen előnyös a kistelepülések szét-
szórtsága, gyengesége, elérhetetlensége (több száz településnek
még mindég nincs email címe). Igy könnyű velük (el)bánni, egyen-
ként, külön-külön demokráciát és fejlesztést hirdetni, miközben
változatlanul nem kapnak kiemelt támogatást a kistelepülési ön-
kormányzatok (iskolák, óvodák), a helyi élelmiszerboltok, gyógy-
szertárak, posták... Sőt! A nagy hanggal hirdetett hitelprogram az
áltatás kitunő példája, hisz csak az tud hitelt felvenni, de az eddig
is tudott, akinek van mire! Ezer feletti az ONHIKJS önkonnány-
zatok száma! A BM által nyújtott lehetőség az önrészre pedig -
szerintem - olyan településeket érint, amelyek már nem is pályáz-
nak, hiszen a pályázaton megnyert beruházást a kivitelezés után
működtetni is kell ám, az esetlegesen bevállalt munkahelyterem-
tésre pedig bérkifizetést kéne elkülöníteni, ha van miből. Igy most
már kénytelen vagyok azon gondolkozni, előnyös, vagy hátrányos,
ha nyerek a Sapard pályázaton.

Hiába röpködnek az AVOP, KIOP, ROP madarak, hiába osz-
tanak szét milliárdokat (amik nem jutnak el a pályázni már képte-
len kistelepülésekre), továbbra sincs kreatív, a magyar sajátossá-
gokra épülő településfejlesztési elképzelés. A kistérségi "önkén-
tes" (gazdasági megszorításokkal is támogatott) társulások nem

hogy nem erösítik a kistelepüléseket, hanem az önkormányzati
feladatok közös finanszírozását, intézmények közös fenntartását
előtérbe helyezve, a helyi önkormányzatokat voltaképpen gyengí-
tik. A kistelepülések speciális igényeit uniformizálják, a muködte-
tés költségeit (pl. csatornadíj) a lakossággal fizettetik meg. Az egy-
beolvasztott, arc nélküli fejlesztésekről a társulások döntenek
majd, persze "demokratikus" alapon, igazodva az EU-s szabvá-
nyokhoz, a globalizációhoz. A települések elsorvadnak. Nem lesz,
ami maradasra, letelepedésre csábítson.

A kőOvetkező ésszerű gazdasági lépés az lesz, hogy további
költségvetési forrásokat vonnak majd meg a kistelepülési önkor-
mányzatoktól, hivatkozva arra, hogy a kistérségi társulás látja el a
"közös" feladatokat, és az kapja meg rá a pénzt - nem maguk az
önkormányzatok.

A parlamenti pártok nyilván egyetértenek abban, hogy a vi-
lág folyamatait, a fenntartható fogyasztást - amely az embereket
pénzfuggővé, kiszolgáltatottá teszi, a közösségeket, családokat
gyengíti - követni kell. A döntéshozók - radonalizmusra, közigaz-
gatásra, területfejlesztésre, forráselosztásra és EU-ra hivatkom,
desszertnek a még nem létező e-közigazgatást, és e-önkormányza-
tot felszolgálva - a kistelepülési önkormányzatokat önmaguk fel-
számolására ösztökélik. Legyen a magyar falu az ingatlanfelvásár-
lóké!

A költségvetés egyik ellentmondása is alátámasztja a fentie-
ket: a bemházások ösztönzése mellett, az önkormányzatokat to-
vábbi megszorításokkal terhelik (például a kötelező bér-, és tiszte-
letdíj emelés, melyhez gyakorlatilag nincs támogatás!), ezért a for-
ráshlányos, csődbe jutott önkormányzatok még átcsoportosítással
sem lesznek képesek pénzügyi fedezetet biztosítani a fejlesztések-
re.

Ajelenlegi vidékfejlesztési szemlélet (melyet kizárólag pénz-
ügyi szempontok vezérelnek) továbbra is a városi agglomerációk-
bákényszeríti a települési lakosokat. Súlyosan és közvetlenül vét a
nemzeti kultúra és hagyomány megtartása ellen, közvetve a kör-
nyezetvédelem ellen, akadályozza az esélyegyenlőséget, a felzár-
kózást, kb. 800 ezer ember életkörülményeinek javulását.

Ez lenne az Európai Unió? Avidékfejlesztés? A településfej-
lesztés? A magyar identitás megőrzése? Ez a demokrácia? Ez az
önkormányzatok autonómiája?

A szegények az elfekvőben vannak, a polgármesterek, az ál-
lampolgárok már nehezen mozdulnak. A szükséges aktivitáshoz, a
"vízszintes" és "fíiggőleges" társadalmi összefogáshoz pedig hit és
bizalom kellene, amit a politika vasfoga, az eljátszott demokrácia
(te is tudod, én is tudom, mégis úgy teszünk, mintha... ) kiöl belő-
lünk. Mit tehetünk? Mit tegyünk? Feladjuk? Osszefogjunk?

Baló István

(Salföld polgármestere)
2004. 05. 23.

TÁJÉKOZTATÁS
A Konnány 2004. április 1-i hatállyal módosította a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehaj-

tásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm.rendeletet.
Ezért a módosított rendelet (R. 27. § (3) bekezdés) előírja azt, hogy családtámogatási eüátások (családi potlék, gyermek-

gondozási segély - nagyszülő részére is, gyermeknevelési támogatás, anyasagi támogatas) igénylőlapjait a települési önkor-
mányzatok hlvatali helyiségében az állampolgárok számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezzel azon igénylők helyzete egysze-
rusödik, akik a személyes ugyintézés helyétt a postai úton továbbított igénybejelentéssel kívánnak élni.

A fenti nyomtatványok az alábbi helyeken kérhetőek:
- Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (Püisborosjenő, Fő u. 16.)
- Családsegítő Szolgálat (Püisborosjenő, Fő u. 59.)
- Védőnői Szolgálat (Pilisborosjenő, Fő u. 18.)

Pilisborosjenő, 2004. június 4. Keresztény Anikó
mb. jegyző
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Szimeth Géza kántor úr közel 50 éves egyházi szolgá-
latáért, amelyet a Pilisborosjenöi Plébánia javára végzett,
"Szent Adalbert" Oklevéllel tüntették ki.

Dr. Erdö Péter Bíboros, Prímás Szent Adalbert ünnepén
az Esztergomi Bazilikában szentmise keretében adta át az
oklevelet.'Az ünnepségen 25-26 fő - rokonai, ismerősei, ba-
rátai - vett részt Pilisborosjenőről. A kitüntetett 1952-ben
kezdte el magánúton zenei tanulmányait, majd 1957-benfoly-
tatta és beiratkozott a Kántorképzőbe, amelynek végén Har-
mat Artúmál képesítőzött. 1958-ban elvállalta a kántori te-
endőket, 1959. február 15-től főállású kántori megbízást ka-
pott. Besegített a hitoktatásba, nagy részt vállalt a templom
tatarozásában, belső festési munkák szervezésében.

Pilisborosjenőnek 1989-óta nincs önálló plébánosa, a
szomszéd községből Sikos Antal plébános úr látja el az egy-
házi teendőket. Á kárpótlási törvények lehetővé tették, hogy
az egyház visszaigényelte a volt katolikus fiúiskolát. Az isko-
la ekkor már elég leromlott állapotban volt, a kántor úr "Gé-
za bácsi" nagy leÍkesedéssel elkezdett szervezkedni, felvette a
kapcsolatot a svájci keresztes nővérek által megismert
Madeline Allenspeh adományozóval, a Németországban élő
Klein családdal, és a borosjenői hívekkel.

Sikerült anyagi támogatást kapni az egész épület átépí-
téséhez és teljes felújításhoz. Abban az épületben még ma is

Június 12-én iskolásaink számára helyismereti-helytörténeti tár-
gyú szellemi vetélkedőt szervezünk a faluban. A mintegy 50 résztve-
vő egy kijelölt útvonal mentén elhelyezett ellenőrző állomásokon
válaszol a kérdésekre. A pontozás és az elért idoeredmények
összesítésével alakul ki a végső sorrend. A nyertes csoportok értékes
díjakat kapnak.

Június-15-én (az idénjúnius 13-án) Szent Vid napján ünnepli a
község a búcsút. Mióta Ürnapját vasárnap tartják, ez a két ünnep
gyakorta egybeesik. Régen nagy búcsúk voltak, a rokonok,
ismerósök ilyenkor jöttek vendégségbe. A vendégjárás, vigasság két
napig tartott.

funkcionál az idősek napközi otthona, amely az épület átadá-
sakor a "Missziós ház" nevet kapta. Ebben az épületben van
még két hittanterem, tanácskozó terem, az udvar bal oldalán
megépült egy nagy raktárhelyiség, hogy a Svájcból jövő szál-
lítníányokatlehessen raktározni. Tizenkét éven át sok kami-
on érkezett évente, a szállítmányok tartalma ki lett osztva a
rászoruló idősek és nagycsaládosok körében. Svájci pénzből
a mai napig is kapnak támogatást idősek, ill. nagycsaládosok.

A templom külső tatarozása is svájci pénzből készült
1995-ben, és ezzel egy időben a plébánia is tatarozva lett. Fel-
újításra került továbbá a hősi emlékmű, és megépült a temp-
lom jobb oldali udvarrészben a "Laurdesi" barlang. Jubileu-
mi évre 2000-ben a templom ablakai színesre változtak, ami
szintén nagy szervezést igényelt a kántor úr részéről, az abla-
kok adományai szintén svájci-német és a hívek adományaiból
lett fedezve.

2002-ben végre sor került a Kálvária felújítására. Ezek-
hez a munkálatokhoz az egyház kapott támogatást a polgár-
mesteri hivataltól, a kisebbségi önkormányzattól, sok csa-
ládtól és a hívektől. A temetőben is sok minden készült az
elmúlt években: halottasház felújítása, régi sírkeresztek mú-
zeuma, amiben a kisebbségi önkormányzat is anyagi segítsé-
get nyújtott.

Végezetül köszönet a kántor úrnak és feleségének ál-
dozatos munkájáért, Madeleine Allenspehnak, a Klein csa-
ládnak, valamint a borosjenői híveknek az anyagi támogatá-
sért. Köszönet az asszonyoknak a templomtakarításért és
díszítésért, a férfiaknak a sok önzetlen társadalmi munká-
ért, és mindazoknak, akik egy kicsit is hozzájárultak, hogy
Szimeth Géza kántor úr Szent Adalbert oklevél elismerést
kapott. A kántor úr korábban ezekért az önzetlen társadal-
mf munkákért és példamutató magatartásáért megkapta a
Pilisborosjenő Önkormányzata által adományozott "Díszpol-
gári Oklevelet".

Ez alkalomból is gratulál neki az egyház képviselő testü-
lete, a hívek, a borosjenői lakosok és a kisebbségi önkor-
mányzat minden egyes tagja.

Kívánunk eröt, egészséget és sikerekben gazdag további
jó munkát.

Galambos Ferenc
képviselő

ennen Sie den schon?

Lehrer: "Nennt mir fünf Dinge, die Müch enthalten."
Schüler: "Butter, Káse, Eiskrem und zwei Kühe."
Essen Sie gem Wüd, mein Herr?"
"Nein, lieber ganz ruhig und langsam!

Germanizmusok

die Stimme geben
besser ein Sperling in der Hand,
als eine Taube auf dem Dach
in Lieb' und Leid zusammenhalten

szavazni valakire
jobb ma egy veréb,
mint holnap egy túzok
jóban-rosszban összetartani
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Egyszerusített mérieg
adatok eFt-ban

Sorszám

a

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sorszám

a

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
10.

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
I. IMMATERIALIS JAVAK
II. T RGYI ESZKOZOK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

ESZKÖZÖKK

B. Foigóeszközök (6-9. sorok)
I. KESZLETEK
II. KOVETELESEK
III. ERTEKPAPIROK
IV PENZESZKOZOK
ESZKOZOK OSSZESEN

A tétel megnevezése

b

D. S^fát toke
I. INDULO TOKE
II. T KEVÁLTOZAS
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (16-17. sorok)

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK

III. EKTÉKPAPÍROK
IV. PENZESZKOZOK
FORRASOK OSSZESEN

Pilisborosjenő, 2004. január 31.

ElSzS év

c

764
764

EIozS év

c

764
30

734

764

EIozoévek
módosításai

EISzS évek
módosításai

-466

-466

466

466

Tárgyév

d

754
754

Tárgyév

d

277
30

247

477

477
754

Személyijövedelemadó l%-ának felhasználásáról szóló adatokat az
1996. évl CXXVI. törvény

a személyijövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról

6; § (1) Az APEH a 3. §-ban említett összeget a 4. § (1)
bekezdésében meghatározott kedvezményezett részére

a^ a 4. § (2) bekezdésében eloírt nyilatkozatok benyújtásától száau'-
tott 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyüatkozat
évének november 30. napjáig - fígyelemmel az 5. § (6)
bekezdésére is -, és

^ a 4. § (3) bekezdésében meghatározottak esetében a köztartozá-
sok levonását követően

utalja át.

(2) Az APEH az (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozásokat a
kedvezményezett által megjelölt címzettekjavára a megjelölt sorrendben
utalja át.

(3) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettaek az
e törveny alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó
adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét és
összegét is - az átutalást követő naptári év október 31. napjáig sajtókö-
zlemenyben nyilvánosságra kell höznia. A közzététel igazolása céljából a
sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylatmegőrzési
szabályokat kell alkalmazni.

adatok eFt-ban

elzo évról áthozott tartalék
felhasználás tárgyév október 31-ig
felhasználás elSzíi év október 31. és december 31.
között

tárgyév október 31-ig kapott támogatás
fel nem használt támogatás tartalékolása
(október31-én)

2001. év
o

285

285

2002. év
285
285

471

471

2003. év
466
466

5

536

536

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke)

A költségvetési támogatásként kapott összeg felhasználása közhasznú
tevékenységre történt, részletezését az alábbiakban mutatjukbe:

adatok eFt-ban

2001. év 2002. év 2003. év

tanuhnányi versenyek támogatása könyyjutalmakkal O 100 178
tanulmányi kirándulás ismeretterjesztő programjá- ^ ^
nak támogatása

Intemet labor fejlesztésének támogatása 128
iskolai évkönyv elkészítéséhez hozzájárulás 5

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretter- ^g y^
jesztés összesen

táborozások, kirándulások sportprogrtamjának ^ ^gg
támogatása

németországi kirándulás sportprogramjának támogatása 86
sport osszesen 160 139
felhaszndlástárgyévokt6ber31-ig 285 466

NEBULÓ-HÍREK

Az 1998-ban létrehozott alapítványunk - anyagi lehetőségeivel - továbbra is gondoskodik arról, hogy diákjaink tanulási
idejükön túl sok-sok élménnyel gazdagodhassanak.

A kuratórium tagjai: Papp Józsefné elnök, Veréb Anna, Fáyné dr. Péter Emese, Ribáné Horváth Enikő.
Bevételünk döntően az adók felajánlott l%-ából származik. Idén a tavalyihoz haspnló osszeget osztottunk szét a kyratóri-

umi üléseken, jobbára azonos célokra. Tanulmányi és egyéb versenyekjutalmazására, kézműves programokra, kirándulásokra,
az informatikai labor fejlesztésére adhattunk támogatást.

Örülünk annak, hogy a tavaly első ízben kiadott és nagy sikert aratott iskolai évkönyv idén is megjelenhetett, valamint
annak is, hogy ebben a táhévben már hat táborhoz járulhatott hozzá az alapítvány.

Ezúton ís köszönjük a kuratórium "külsős" tagjainak az önzetlen munkát, és a támogatóink anyagi segítségét. Bízunk
abban, hogy a következő tanévben is fogadhatjuk a nagylelkű felajánlásokat.

A Nebuló Alapítvány adószáma: 18677557-1-13 "
Számlaszáma: Pilisvörösvár és Vidéke TKSZ, Üröm 65700093-10119501 Papp Józsefné
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Mindig azt hittem, hogy tényleg fekete.

És hogy tényleg doboz. De nem. Narancs-
sárga, és gömb alakú. És egyáltalán nem ki-
csi. Ott virított az asztal közepén, minden-
féle órák (ha azok egyáltalán órák voltak, és
nem valamiféle más navigációs szerken-
tyuk), vészjelzők, mentőöv, oxigénpalack és
persze sok-sok kis és nagy repülő között.
Csupán annyi volt a különbség a repülők és
a szerkentyűk között, hogy ez utóbbiak iga-
ziak voltak. A repülők meg makettek. Nagy
Zoltán, a Pilisvörösváron élő fiatalember, a
repülőgép-makettek készítője rendkívül lel-
kesen magyarázta, hogy pl. az a zöld va-
dászgép a II. vüágháborúban milyen nagy
szerepet játszott. Aztán, hogy az a hidro-
plán ott az asztal sarkán, amelynek 12 mo-
torja van, mostanában megépítették újra és
használatban is van valahol Európában. Ott
a másik sarkon meg a Boeing mellett egy
Concorde. Bizonyára egy férfi, vagy akár
egy tizenéves fiúcska is jobban élvezte vol-
na az előadást, és neki nem kell annyit ma-
gyarázni, mert eleve tudja, hogy melyik gép
milyen és mit tud, de én csak ámulni tud-
tam ezeken. Meg magamban megjegyezni,
hogy ez a géparzenál bizony jobban muta-
tott volna, ha az összetolt asztalokon nincs
rajta az a kifakult, kék-sárga mintás terítő,
hanem csak úgy az asztal szép sárga lapján
állnak. Arról nem is beszélve, hogy milyen
jól néztek volna ki azokban a kis vitrinek-

ben, amelyek más alkalmakkor előkerül-
nek, de most valahol a ház raktárában po-
rosodnak. A legjobban meg az nézett volna
ki, ha rajtam kívül lett volna kinek, valaki
másnak is lelkesen mutogatni ezeket az iga-
zán érdekes tárgyakat. De nem volt.

Hát így történt ezjúnius 5-én, szombaton
délután, amikor 16. 00-ra hirdette a Művelő-

dési Ház az ajtaján még akkor is ott lévő sző-
rólapon: repülőgép-makett kiállítás nyflik.

Próbáltam menteni a menthetőt, és az
elkeseredett Nagy Zoltánt azzal vigasztal-
ni, hogy biztosanjönnek majd az emberek,
de nem most, hanem 18.00-kor, ugyanis a
két héttel ezelőtt megjelent újságunkban
ezt az időpontot jelölte meg a Művelődési
Ház a megnyitó kezdetéül.

S közben arra gondoltam, meg kellene
köszönni Editkének, a ház takaritó nénijé-
nek, hogy volt olyan kedves, kinyitotta a
házat, beengedte Nagy Zoltánt, összetolta,
sőt le is terítette neki az asztalokat, ugyan-
is a Művelődési Ház dolgozói közül nem
volt ott senki. Sem akkor, sem később.

Visszamentem 18.00-kor. Nagy Zoltán
annak a két hölgynek és egy úrnak magya-
rázott ugyanolyan lelkesen, mint két órával
ezelőtt nekem, akik vele érkeztek
Pilisvörösvárról. S miután kérdően nézett
rám, nem tudtam mást tenni, mint elnézést
kérni tőle, valaki más helyett.

vzs.

Orömmel adjuk hírül, hogy az
idén végző nyolcadik osztályosa-
inknak is kiváló eredménnyel zá-
rult a középiskolai fetvételi idő-
szak. 21 tanulónkból 4-en szak-

középiskolában, és 17-en gimná-
ziumban folytatják majd tanulmá-
nyaikat, 8-an nyelvi tagozaton.
Ebben a tanévben egy központi
írásbeli lehetőségével némiképp
váttoztatták a felvételi vizsgák
rendjét. Volt olyan gyermek, aki-
nek ez könnyebbséget jetentett,
volt, aki ugyanolyan sok helyre
kényszerült elmenni felvételizni,
mint a tavalyiak. Jó felkészülés-
sel, a tanórákon és a magyar, il-
letve a matematika fetvéteti elő-
készítőn végzett szorgalmas
munkával azonban tanulóink
megbirkóztak a nehézségekkel,
és a szerzett tapasztatatokkat
gazdagodva, erősödve lépnek
tovább új iskotájukba. Sok sikert
kívánunk nekik!

GYERE Ö É ...
ÁRUNK

Környezetvédelmi tábort rendezünk
14-18 éves fiatatoknak aug. 9-13-ig.

Várunk a táborban minden olyan fiatatt,
akik szeretnék környezetünket (és egymást
is) jobban megismerni.

A tervezett program:

-Átlat és növényvilág Pilisborosjenő
környezetében.
Védett növényeink. A növények meg-
határozása, a növények telőhelyei.

- Gombák és gyógyító növények.
- A Nagykevély és a Kövesbérc ásvá-

nyai.
- Környezetünk tisztasága.

Táborvezető: Sági Zsott
Szervező: Kovács Györgyné (Marika)

Felvifágosítás és
jelentíwzés:

336-080 (estR hat óra után)
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Ezúton értesítem Onöket, hogy 2004. június 14-től a

Családsegítő és Gyermekjólétí Szolgálat
nyári nyitvatartása a következőképpen alakul:

Ügyfélfogadási idő: (amikor az irodában vagyok)
Hétfő: 9.00-15.00
Csütörtök: 11.00-18. 00

Igyekeztem az ügyfélfogadási időt úgy alakítani, hogy dél-
előtt és késő délután is elérhető legyek az ügyfelek számá-
ra. A családlátogatások továbbra is a gyakorlatnak megfe-
lelően alakulnak, telefonos megbeszélés alapján egyeztetni
tudjuk a találkozásokat.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt

. a családban előforduló problémák, konfliktusok megol-
dásában, a család egységének helyreállítása érdekében

0 válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás nehézsé-
geinek feloldásában

. nehéz anyagi heíyzetben lévő családok hivatalos
ügyeinek intézésében

. életvezetési nehézségek esetén tanácsadásban illetve
megfelelő szakember keresésében

. anyagi, családi nehézségekkel küzdő kismamáknak
életkörülményeik rendezésében

. a gyermek bármely életkorában feimerülő gyermek-
nevelésf, pszichopedagógiai kérdésekben

. iskolaérettséggel, iskoláztatással kapcsolatos gondok
esetén

. óvodában, iskolában felmerülő beilleszkedési, maga-
tartási, tanulási zavarok megoldásában

. gyermekek és tízenévesek családi és iskolai nehéz-
ségei esetén

. alkohollal és droggal kapcsolatos problémák megoldá-
sában

. gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén.
Ha úgy érzi, hogy ezekben ill. ehhez hasonló esetekben se-
gítségre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

Klinger Magdolna

Időpontegyeztetés céljából hívjon a 336-576-os telefon-
számon!
Mobiltelefonon reggel 9 és este 8 óra között hívhatnak, szá-
ma: 06-70-2698950.
A Családsegítő Szolgálat munkatársa Szabóné Ludasi Éva
is, aki a családlátogatásokban nyújt segítséget. Az irodai te-
lefonszámon neki is hagyhatnak üzenetet.

. Ebben az évben szeretnénk Baba-mama csoportot
szervezni. Várjuk azoknak a kismamáknak a jelentkezé-
sét, akik szívesen részt vennének a csoportban. Az iro-
dahelyiségben csak kevesen férünk el, így ha többen le-
szünk, akkor bérelnünk kell egy helyiséget erre a célra.
Erdekes témákkal, teával, süteménnyel várnánk a ba-
bákat és mamákat a klubban.

. Szívesen vállaljuk használt mhák felvételét és átadását.
A gyakorlat alapján inkább jó állapotban lévő gyer-
mekruhákra van szükség.

. A Szolgálatnál felvilágosítást kaphatnak a Művelődési
központ által szervezett szabadidős programokról.

. Jogi segítségnyújtás áll a lakosság rendelkezésére 2004
évtől. Címük: IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítség-
nyújtó Szolgálat Pest MegyeiHivatala, 1134 Budapest
Kassák Lajos u. 69-71. (Az Árpád-híd pesti hídfőjénél)
Telefon: 06-1-450-2592, Teiefax: 06-1-450-2591. A

szociálisan nehéz helyzetben iévő lakosság számára in-
gyenes jogi tanácsadást adnak olyan esetekben, me-
lyekben még nem indult bírósági eljárás. Ugyfélfogadá-
si idő: Hétfő: 9-13 óráig, Szerda: 13-18 óráig.

' A Gólyahír krízisvonal nehéz szociális helyzetben lévő
kismamáknak nyújt segítséget, információkkal, tanács-
adással, anyaotthonban elhelyezéssel, kelengyével,
kórházi elhelyezéssel a szülés előtt és szükség esetén
örökbefogadási ügyekben. Ingyenes számuk: 06-80-
203923
Még néhány fontos telefonszám: Telefontanú: 06-80-
555111
Menhely alapítvány: (hajléktalanok ügyeivel foglalko-
zik) 06-1-3384186
A NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen) Egye-
sület címe: 1447 Budapest, Pf. : 52, Telefon: 06-1-267-
4900 vagy 06-80-505-101 (18-22 óra között)
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia:
1094 Budapest, Balázs Béla u. 21. Telefon: 06-1-215-
0734, 06-Í-456-0434, 06-1-456-0435. Nyitvatartás:
hétköznap 10-18 óráig.
OnkontroU Egyesület, 1138 Budapest, Kárpát u. 46.
Telefon: 06-20-5700432, 06-1-465-0058. Elnök: Pusz-
taházi Istvánné. Droghasználó fíataloknak és hozzátar-
tozóknak segítenek.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Gyermekvédel-
mi Törvény 17. § (2) bekezdése értelmében bármely
állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társa-
dalmi szervezet élhet a bejelentés jogával, ha gyerme-
kek súlyos elhanyagolását vagy bántalmazását tapasz-
talja. Bejelentés tehető a Gyermekjóléti Szolgálatnál
vagy az Onkormányzatnál, mint első fokú Gyámható-
ságnál.
Szolgálatunk az elmúlt évben a Fehér Kereszt Baráti
Kör Egyesülettel együtt családi napközi ellátás biztosítá-
sát kezdeményezte, melynek eredményeként 5 gyer-
mek napközbeni elhelyezése vált lehetségessé az első
megnyílt családi napköziben. A szociálisan rászoruló
gyermekeket az Önkormányzat támogalja. Elsősorban
olyan 0-3 éves korú gyermekek elhelyezését biztosít-
ják, akinek szülei dolgozni kényszerülnek a család ne-
héz anyagi helyzete miatt.
Továbbá szintén az Egyesülettel együttműködve kap-
csolatügyeletet hoztunk létre, mely lehetőséget nyújt
kapcsolattartási problémák esetén elvált szülőknek,
hogy mediációs tárgyalás (képzett szakember segítségé-
vel történő megegyezés) után a gyermektől távol élő
szülő vagy nagyszülő ellenőrzött körülmények között
találkozhasson a gyermekkel. Közelebbi információkat
is szívesen nyújtunk a kapcsolatügyeleti rendszerről és
várjuk azoknak a szülőknek jelentkezését, akik fontos-
nak érzik, hogy a közöttük megromlott viszony ellenére
gyermekük mindkét szülőjével kapcsolatban marad-
hasson.
A Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület pótmama-szolgá-
latot is működtet, egyszülős családban élő, 4 éves kor
alatti kisgyermekek napközbeni gondozására, képzett,
gyermekszerető családok otthonában. Az érdeklődők
jelentkezését a 06-80-505-006-os ingyenes számon
váiják.
Minden nyáron gondot okoz, hogy a szociálisan nehéz
helyzetben lévő gyermekek nyaralását hogyan támo-
gassuk. Kérem azoknak a helyi vállaikozóknak a jelent-
kezését, akik ebben segíteni tudnának. Kevés pénzből
sok gyermeknek tudnánk örömet és maradandó nyári
élményeket szerezni.

Köszönettel: Klinger Magdolna
szolgálatvezető
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Dr. Janka Eva
Tutti Fog Bt.,

fogszakorvos magánreadelést tart.
röntgen diagaoszttkával

kedden, csötörtököa 17-19 h.
és bejelentkezés alapján.

Tel: 06 3R 248. 18-25;
06 26 336-261Pilisborosjea8,

Szt. Donát B. 64,

The Powerof Oraams

AZÚJDÍZEL - . - MEGÉRKEZEH!
... és megteklnthetők a Honda 2004-es újdonságai is:

- a megiyuít 3 és 5 após Cmíc
- a klbővített pafett^ú Jazz-patetta
- a feífríssített CR-V terepjáró

edi hitelkonstrukciók!

Konténeres szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfüvarozó

Telefon:
06-309 427-922,
06-309 840-062

Szobafestő, mázoló, tapétázó

NA^Y ÁNOS
20971 osje

Pataku. 13.

06-26-336-218, 06-30-S

'es e s

10 AVTÓHÁZ

1037 Buctepest, Bojtár u. M-W.

WJfaai: W-Wí-n Tel" 483^2-22:2W.13.ie

E-maM: hondatennott%eieroAy

Wato: www.hontfatenno.hu

Hútó^ápj v\tá J^ká klí a zerei &
^rakk^ hát^vá^eken ie. j<J^

^vvoS* e e -7 -

PIUSBOROSJBNŐ KÖZSÉG
ÖNXORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

FeleiSs kiaáó:

A itépviselő-lestíüet Kalturális és Sport Bizottsága

Pöszerkesztő: Görög Atfaéna

Szerkesztőbizottság:
dr. Fiáklstran, Keresztessy Péter, Kozáry Vilmos

A szerkesztSség címe:
2097 Pffisborosjene, Ezüstheci út 26.

E-mail: nediaaix@mail.datanet.hu

'Hpográfia és nyondai munkák: Római Bt.

Megelenik: havonta, lapzárta miaden iióaap 25-éi.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1999.
Tferjeszti a Magyar Posta

-20-2182-949

Okelniében inéterárii, rövidáru, iakástextil, (livatáru, villatnosság, iparcikk, barkácsáru, játéltok! Ftiggönyvarrás, alakítás.
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Kedves Ivasóink.
A lap néhány nappal később jelent

meg, mint szokott. No nem az évi ren-
des szabadság a ludas. Prózai az ok. Le-
roBbant a szerkesztőség régi, amúgy ki-
mustrált gépe. Javításra szorul.

Van ilyen. Volt is már és biztosan
lesz is. Mivel pedig nem ez az első eset,
egyszeru a megoldás. Van bejáratott
orvoslási mód. A szerkesztőségnek, a
hírdetésekből van pénze ajavításra (ezt
a pénzt nem is fordíthatja egyéb célra,
csak a lapra), van szerelő is, vagyis van
minden, gond egy száll se. Es akkor
mégis mi nincs?

Onkormányzati tunyaság van, jegy-
zői alkalmatlanság van, egyes pletykák
szerint a polgármester aszisztálásával.
Van, aki nem örvend annak, hogy a
Hírmondó megjelenik. Ugyanis hiába
van pénze a szerkesztőségnek, önkor-
mányzati, pontosabban jegyzői ellen-
jegyzés nélkül saját pénzéből sem utal-
hat, fizethet, javíthat.

A szerkesztőség és a kulturális bi-
zottság több tagja többször - szóban és
írásban - jelezte kérését a jegyzőnek,
aki még visszahívásra sem méltatott
senkit. Aki az önkormányzat saját lap-
jával packázik, vajon miként bánik
azokkal a falubéliekkel, akik esetleg

még nem is szimpatikusak neki? Vajon
a polgármester, aki amúgy nagyon sze-
reti a sok betűt - ha saját házi lapjában
publikál - és tudott a kérésünkről, va-
jon miért nem intézkedett egy olyan
pénz (aprópénz) átutalásáról, ami nem
is az önkormányzati büdzsét terheli?

Sok felesleges kérdés. Mindannyian
tudjuk a választ.

Most nincs számítógépe a lapnak.
Elkészült máshol, máshogy. Ezért a ké-
sés. Bocs.

Ja. A hírek. Nincsenek önkormány-
zati hírek, mert a jegyző, minden kérés
és felszólítás ellenére, kötelezettségét
szegve, nem juttatta el a lapnak az ön-
kormányzati döntéseket és a lakosságot
érintő civil tudnivalókat. Biztos azt gon-
dolta, hogy ha ő is szabotálja a lap meg-
jelenését, akkor nem kerülhet utcára.

Tévedett. Olvassák szeretettel, ha
megkésve is, ajúliusi számot!

GörögAthéna

Az Európal Parlamentj vélasztáson leadott pilisborosjenői szavazatok
2004. június15.

Vátaszópotgárok: 2 495. Szavazóként megjelent: 1 242 (49, 78%)

Helyezés A Hstát állító párt{ok) neve Kapott NV. szav.

1 FIDESZ-MAQYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
2 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
3 SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
4 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
5 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
6 MUNKÁSPÁRT
7 MAGYAR NEMZETt SZÖVETSÉG
8 SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

575

335
156
93
56
11
8

3

46,48
27,08
12, 61

7, 52
4,53
0,89
0,65
0,24

alaszí's e mén ek

A híd tól niessze van

Tanmese

Gratulálunk

Békesség a Teinplom úton

Egy readkívüli ülés mai^ájára

Csíkszentmihályi Réka kiállítása

Mindennapi törtéBet

Igy is lehet

Hírekafaluból
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Az északi MO-ás környezetvédelmienge-
délyének bírósági helybenhagyásával a beru-
házó szerint nagyrészt elhárultak az akadá-
lyok az útépítés előtt. A zöldek azonban
még nem adták fel, és több pilisi település is
kemény alkudozásra készül.

A napokban jogerősen elutasította a Fő-
városi Bíróság két környezetvédő szervezet
keresetét az MO-ás körgyűrű északi hídja
ügyében. A bíróság közigazgatási kollégiu-
ma ítéletével nem adott helyt a Göncöl Szö-
vetség és a Levegő Munkacsoport kereseté-
nek, melyet a Környezet- és Természetvédel-
mi Főfelügyelőség másodfokú határozata el-
len nyújtottak be.

A két szervezet a beadványával az MO-ás
északi híd környezetvédelmi engedélyének
hatályon kívül helyezését szerette volna el-
érni. A civil szervezetek el akarták kerülni,
hogy az M3-as és a 2-es út kamionforgalma
Budára és a pilisi településekre zúduljon, va-
lamint a Szentendrei-szigeten található víz-
bázist féltik az autóktól.

Drávecz Margit bírónő szerint a kömye-
zetvédelmi hatóság engedélye tartalmazta a
szükséges feltételeket, a további észrevétele-
ket pedig az építési engedélyezési eljárás so-
rán lehet majd érvényesíteni.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport
elnöke a tárgyalás után elmondta, hogy fe-
lülvizsgálati kérelemmel élnek a döntés el-
len a Legfelső Bíróságnál. Hozzátette, hogy
az autópálya terv szerinti megépítése erös
lakossági tiltakozást fog kiváltani a környé-
ken élőkből. Egy ilyen demonstráció már le-
zajlott Pilisborosjenő-Uröm térségében. A
zöld szervezet vezetője elmondta azt is, hogy
megvizsgálják egy polgári per indításának a
lehetőségét, amelyben azt kérik majd, hog)'
tiltsák el az autópálya-építőket a lakosság
veszélyeztetésétől.

Nagy Péter, a Nemzeti Autópálya Rt. jo-
gi képviselője szerint egy esetleges polgári
per nem akadályozza az MO építését, mert
károsultakat csak az esetlegesen kárt okozó
tevékenység után lehet felmutatni. Azt elis-
merte, hogy arra ugyan van példa, hogy egy
forgalmas út mellett élő személy kártérítést
nyert, mert a forgalom miatt károsodás ke-
letkezett ingatlanában, ám ezt a károsodást
egy meg nem épült autóút esetében nehéz
kimutatni. Hozzátette, hogy az év elején ha-
tályba lépett sztrádatörvény értelmében a
kormány erőből is megépíthetné az MO-ást,
de inkább a megegyezésre törekszik az érin-
tett telepűlésekkel. (Egyes jogi vélemények
szerint ugyanakkor a sztrádatörvény csak
azokra az útvonalakra vonatkozik, amelyek-
nek a nyomvonalát a jogszabály hatályba lé-
pése után alakították ki.)

A kömyezetvédelmi engedély ügyében

születettjogerös bírósági döntés után a közle-
kedési tárca az MO-ás híd és az északi szakasz
útjában álló településekre koncentrálhat. A
pesti part és a 10-es út között négy községet
érint az autóút. Szigetmonostor területén, a
Szentendrei-szigeten állna a híd egyik pillére,
a budai hídfő helye Budakalászhoz tartozik,
nyugat felé előbb Uröm, majd Pilisborosjenő
mellett húzódik a nyomvonal.

Urömmel már korábban megegyezés
született, amelynek eredményeképpen a te-
lepülés határában alagútban halad majd az
út, amely Pilisborosjenőnél érne véget.

Budakalász önkormányzata a napokban
tárgyalja a közlekedési minisztérium ajánla-
tát. Harcsa Lajos polgármester elmondta,
hogy a tárca tulajdonképpen teljesítette a te-
lepűlés kérését, és egy kerülőutat épít. Ha a
testület elfogadja az ajánlatot, Uröm után
Budakalász is hozzájárul az MO-ás északi
szakaszának megépítéséhez. A polgármester
hozzátette, hogy az út kiinduló alap lehet a
Pomáz és Szentendre által követelt csatlako-
zó elkerülő út kialakításához.

Szigetmonostor egy kis hídhoz köti hoz-
zájárulását, amelyen a helyiek Szentendrére
tudnának átkelni. A kis híd elhelyezésére
több lehetőséget kínált fel a tárca, ám míg a
déli változatra a Fővárosi Vízmuvek jelen-
tette be vétóját az ottani vízbázisok miatt, az

északi Szentendrének nem tetszik. A sziget-
monostori bólintásra tehát még vámi kell.

Pilisborosjenő lesz a legkeményebb tár-
gyalópartner. A település polgármestere
szerint a jelenlegi nyomvonal teljesen elfo-
gadhatatlan, és csak a községet nagyobb ív-
ben elkerülő autóúthoz jámlnak hozzá.
Küller János hozzátette, hogy a nyomvona-
lon fekvő telkek átminősítését is kezdték, így
a jelenleg szántó besorolású terület másfél
hónap múlva építkezésre alkalmas belterü-
let lehet. Ott pedig már nehéz lesz az MO-ást
keresztülvezetni.

Mihályi Miklós, a tárca közlekedési fő-
osztályának vezetője szerint közel a meg-
egyezés az érintett településekkel, egy hóna-
pon belül kompromisszum születhet. A kor-
mány tervei szerint az északi szakasz a híd-
dal együtt 2006 végére készütoe el.

Bár az autópálya és a híd sorsa még bi-
zonytalan, Budakalász térségében már épül
egy felüljáró, amely a Szentendrei utat ke-
resztezi. A közlekedési tárca nyilatkozata
szerint a felüljáró nem tartozik az MO-áshoz,
csupán a 11-es út közlekedési kapcsolatait
javítja a körgyűrű nyomvonalától hozzávető-
leg egy kilométernyire.

Tenczer Gábor

(Ajegyzet eredeti formában az
Inforádióban hangzott el.)

A Pitisborosjenői "Szabó csajád" havi kiactványában kulönböző módon gyatázza a képvise-
lő-testület neki nem tetsző tagjait. Érdemes megjegyezni a stílust és az eszköztárat, mert atkotója
közfetadatok etlátására vátlalkozott a tegutóbbi választásoton, s gonáotom 2006-ban sem tesz
másként. A "Falunkért" megnevezésű kiadványban szereptő szellemi környezetszennyezés ártal-
mattareíására javaslom minden érintettnek az alábbi tanmesét:

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kutba. Az állat órákon át szánalmasan bögött, miköz-
ben a paraszt megpróbáft rájönni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az á8at már öreg és a ku-
tat ugyis ideje már betemetni; nem éri meg tahúzni az Sreg szamarat. Athívta a szomszédaK, hogy
segftsenek. Mindegyik lapátot fogott és etkezdtek föidst tapátotni a kutoa. A szamár megértette mi
történik és először rémisztően üvöttött. Aztán, mindenki csoctálatára, megnyugodott. Pár lapáttal
később a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy irinden tapátnyi töfd után a szamár va-
lami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a föidet és egy lépéssel {etjebb mászik. Ahogy a paraszt
és szomszédai tovább lapátották a földet a szamárra, terázta mafláról és egyre fe§ebb mászott. Ha-
marosai mináenki ámuit, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és botdogan elsétátó

Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátotni. A kútból kimászás trüttje, hogy
lerázd magadról és tsgyél egy lépést. Minden probléma csak egy tehetöség a továbbtépésre.
Bármityen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem áttsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet
feliebb.

Az EU partamenti képvisetőválasztás egyik fontos tanulsága volt: a szeltemi kömyezetszeny-
nyezés csak választási vereséghez vezethet. 2006-ban tesz öntormányzati képvisető vátasztás teg-
közelebb. Falunk érdetóben legatább adtíig abba kellene hagyni a szeltemi környez^szennyezést,
mert kár azokért a fákért, melyekből készött papirt erre a célra haszná!}ák. Inkább rá teltene bírni
az OPE tagjainak Külter János polgármester urat arra, hogy a falutól havonta felvetí 363. 000, - Ft
{izetésért doigozzon meg végre. Péidának otóért hajtsa végre a tópyiselő-testütet döntéseit, vagy
tatenttassa el az esők áttal az utakra mosott sarat és hordalékot, esetleg nyi'rassa Is az utjaink
mentt méteres gazt. A falunkért.

dr. Fiák István

Ha volna, akkor 2004 május 12-e piros betus ünnepként ke-
rülne bele Jutka néni naplójába. Ekkor kapta meg azt a Kékszalag
Erdemérmet a Szófiai Tudomány-egyetemen, ami a legnagyobb
kitüntetés amit egyetem adhat oktatási és kulturális tevékenysé-
gért. Az ünnepségen régi tanárai közül már csak egy, azonban egy-
kori évfolyamtársai közül többen is ott voltak. M. Pandur Julian-
nának azt a négy évtizedes munkáját köszönték meg, amelyet a
bolgár kultúra és nyelv szolgálatában töltött.

Amikor arról kérdezem, hogyjutott eszébe a Vitnyéden szü-
letett kislánynak, hogy bolgár nyelv és irodalom szakos tanár, bol-
gár filológus legyen, nevetve mondja, hogy sehogy. Gépészmérnök
akart lenni, de szegényvolt a család, ezért csak úgy tanulhatott, ha
megpályáz valami külföldi egyetemet és állami ösztöndíjat. Mér-
nöknek azonban akkoriban csak fiúkat választottak. Neki viszont
felajánlották a nyelvszakot, amit örömmel fogadott el, hiszen sze-
rette a nyelveket és valami különös affinitást is érzett irántuk. Így
történt, hogy a soproni gimnázium után Szófíába került a Tudo-
mányegyetemre. Itt szerezte első diplomáját, majd itthon még el-
végezte az orosz kiegészítő szakot is hozzá. Bölcsészdoktori szi-
gorlatának témájául az összehasonlító szláv nyelvészetet, vallás-
történetet és a szakmódszertant választotta. Dolgozatának címe:
Az ószláv nyelv grammatikai formáinak és kategóriáinak szöveg-
gyakorisága a Codex Marianus Lukács evangéliuma alapján.

Szófiából hazajövet szinte azonnal a Debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetemre került, ahol egészen 1989-ben történt
nyugdíjba vonulásáig a Szláv Filológiai Intézet adjunktusa volt.

Aztán publikációiról beszélünk, ametyek közül csak egyet
említek : Két XVI. századi cirill-szláv tetraevangélium a Nyíregy-
házi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában. (A
"Piricsei kódex" és a "Sárospataki Evangélium") Lehet, hogy a
többiek sokkal érdekesebbek, azonban azok mind bolgárul vagy
oroszul íródtak, s bevallom, már elolvasni is alig tudom a cirill-be-
tus címeket. Közben Jutka néni fáradhatatlanul ecseteli, mennyi-
re beleszeretett nem csak a bolgár, hanem az egész szláv kultúrá-
ba. Különösen a délszláv és az orosz áll közel a szívéhez, annak el-
lenére hogy ez ma nem divat - mondja.

t

Bár az utóbbi hetekben a Templom út
környéke reggeltől estig munkagépek za-
jától hangos, napszállta után a környéken
csend es béke honol.

Az itt lakók talán már természetesnek

is veszik az esti nyugodalmat, a reggel
munkába sietők pedig örömmel észlelhe-
tik, hogy nem kényszerülnek földhöz csa-
pott sörösüvegeken és szemétkupacokon
átgázolni.

Az egész község pedig - legalább e he-
lyen - megszabadult a kocsmában és az
utcán italozó "tisztes társaság" inzultusai-
tól. Akiket pedig tettleg is bántalmaztak -
remélhetőleg hosszú időre - fellélegez-
hetnek.

A lelakatolt kocsma köz\'etlen közelé-
ben lakók a váratlanul rájuk köszönt nyu-
galmat élvezik ugyan, de örömüknek nem

mernek nyilvánosan hangot adni. Közöt-
tük vannak olyanok is, akiket éietveszé-
lyesen megfenyegettek pusztán azért,
mert nem viselték el szó nélkűl a kocsma
törzsközönségének nap-nap után megis-
métlődő agresszióját.

Ezért az ő nevűkben is e helyen szeret-
nék köszönetet mondani Jegyző Asszo-
nyunknak, aki csupán annyit tett, - és ez
egyáltalán nem jelentéktelen dolog -
hogy annak a jogszabálynak szerzett ér-
vényt, amelynek értelmében oktatási- ne-
velési intézmény 200 m-es körzetében
melegkonyhával nem rendelkező alkoholt
árusító vendéglátó egység nem üzemel-
het.

De hát milyen falu az, ahol nincsen egy
jó kocsma?

Ezt a kérdést joggal vetheti fel közsé-

Minderről abban a kis házban beszélgetünk, amelyen sokáig
láttam az "Eladó" táblát, majd azt fígyeltem, hogyan szépül egyre,
amikor az új lakókkal benépesült. Jutka néni végigvezet a nagyon
keskeny telek varázslatosan szép virágokkal teli kertjén, és büsz-
kén mutogatja a lekerített kis konyhakert hatalmas karalábéit.

- Nem volt könnyű döntés otthagyni Debrecent. De győzött
az erősebb kötelék, a család. Az egyik fiam a három közül
akkor már itt lakott Pilisborosj'enőn, ő szerezte nekünk ezt
a házat. Majdnem egymás mellett lakunk. Ez nagyon jó, de
azért sokáig tébláboltam a nyugdíj után , tanítás nélkül.
2001-ben azonban az a megtiszteltetés ért, hogy az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem felkért, legyek a Sziáv Filológi-
ai Intézet Bolgár Tanszékének oktatója. Tantárgyaim a mű-
fordítás, a magyarországi bolgárok kultúrája, a bolgár civi-
lizáció, a bolgár dialektológia, a bolgár irodalmi nyelv tör-
ténete, a bolgár történeti nyelvtan, és nyelvészeti szaksze-
minárium. Nem tudom elképzelni az életem tanítás nélkül.
Szívesen tanítanék akár itt a faluban is, például külföldie-
ket magyar nyelvre hiszen ezt csináltam több mint tizenöt
évig a debreceni nyári egyetemeken, de szívesen tanítanék
oroszt is, ha ismét divatba jön.

Mindezt olyan természetes egyszerűséggel mondja, hogy
azon gondolkodom, vajon honnan veszi az energiát az állandó
munkához. mert közben persze itt van a főzés is, olykor az egész
nagy családra, unokákkal együtt, de úgy látom, ez csak egy könnyű
kis kikapcsolódás, mint ahogy az is, amikor a Praktikerben talál-
koztam vele és csodálkozva néztem, ahogy a szerszámok között
válogat. Itt az alkalom hogy megkérdezzem, csak nem barkácsol
is? No nem - nevet egyet. De ha olyat látok, ami nmcs, akkor azt
a" jó lesz az majd valamelyik fiúnak" felkiáltással megveszem. Jut-
ka néni - íg)' hívja mindenki Julianna keresztneve ellenére -
"szerszáma" a számítógép, amelyhez vagy könyvet írni ül le, vagy
éppen az órákra készül fel előtte. Mert az sem mulasztja el sosem.

Szívből gratulálunk a magas kitűntetéséhez, amelyet Ma-
gyarországon csak nagyon kevesek kaptak meg.

(varsányi zsuzsa)

günk minden szebb napokat megélt lakója
valamint hozzánk látogató vendégeink is.

Remélem, nem kell sokáig várnunk ar-
ra, hogy az illetékes szakhatóságok előírá-
sainak megfelelő, de kiváltképp a kultu-
rált társasági életre vágyók igényeit kielé-
gíteni képes "félkarú" és egyéb banditák-
tól egyaránt mentes jó kocsma nyüjon
Pilisborosjenőn.

Egy ilyen hely bizonyára olyan törzs-
közönséget vonzana, és nevelne, akik szó-
rakozás közben is figyelemmel vannak
egymásra, beszélgetni szeretnének nem
duhajkodni, iszogatni és nem vedelni. Ok
azt is bizonyára tudni fogják, hogy az al-
koholos italokat kiváltképp zamatukért és
nem bódító hatásukért érdemes fogyasz-
tam.

Ha jó a kocsmáros, az ide betérő ven-
déget ízletes étkekkel is kínálja, és gondot
fordít arra, hogy vendége megkóstolhassa
Ezüst-hegyünk kiváló borait is.

Keresztessy Péter
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Minden hónap utolsó csütörtökére hív össze Polgármester

Ur testületi ülést, ahogy erről az SzMSz /Szervezeti és Muködé-
si Szabályzat / rendelkezik. Ehhez az üléshez kapcsolta Fiák Ist-
ván ,a vizsgálóbizottság elnöke, a rendkívüli KT ülést. 17-kor
kezdődött, a mintegy ötven főnyi érdeklődőre való tekintettel a
nagyteremben.

A rendkívüli ülést levezető elnök, Keresztessy Péter nem
volt könnyű helyzetben, mert nem csak a képviselők hozzászólá-
sait kellett figyelemmel kísérnie, hanem a hallgatóság egyáltalán
nem halk beszólásaira, érzelmi reakcióira és a felszólalásra je-
lentkezőkre is reagálnia kellett.

A fegyelmi eljárás alapját képező KT határozatok:
381/2003(X.9)
1. Pbj Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Közép-

Duna Vidéke térség regionális szilárdhulladék gazdálko-
dási rendszerének megvalósítása az ISPA pályázaton el-
nyerhető támogatáshoz szükséges, ajegyzőkönyv mellék-
letét képező konzorcionális (együttműködési) szerződést
elfogadja és felhatalmazza a polgánnestert a szerződés
aláírására.

2. A konzorcionális szerződés III/3. pontjában rögzítettek-
nek megfelelően a tagi önrész biztosítására az önk. Kép-
viselő-testülete kötelezettséget vállal.

3. A képv.-test. hozzájárul ahhoz, hogy az ISPA kérelmezé-
si eljárás, valamint a projekt végrehajtásáért felelos szer-
vezet - mint kapcsolattartó - Polgárdi Város Onkor-
mányzata legyen. Felhatalmazást ad a kapcsolattartónak.
Hogy az önkormányzat nevébea a szerződés keretein be-
lül jogszeruen eljárjon, és képviseletét ellássa.

4. A képv.-test. kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a
projekt működéséhez szükséges, de a támogatásból nem
finanszírozható költségeket költségvetésében biztosítja,
melynek mértéke 2003. évben 30Ft/lakos/év, 2004-től
kezdődően őOFt/lakos/évben állapítja meg.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

388/2003 (X. 27.)
12 szavazatból: 7 igen, 5 nem (minősített többség)

1. Pbj Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Közép-
Duna Vidéke térség regionális szilárdhulladék gazdálko-
dási rendszerének megvalósítása az ISPA pályázaton el-
nyerhető támogatáshoz szükséges, ajegyzőkönyv mellék-
letét képező konzorcionális (együttmuködési) szerződést
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

2. A konzorcionális szerződés III/3. pontjában rögzítettek-
nek megfelelően a tagi önrész biztosítására az önk. Kép-
viselő-testülete kötelezettséget vállal.

3. A képv. -test. Hozzájárul ahhoz, hogy az ISPA kérelmezé-
si eljárás, valamint a projekt végrehajtásáért felelos szer-
vezet - mint kapcsolattartó - Polgárdi Város Onkor-
mányzata legyen. Felhatalmazást ad a kapcsolattartónak.
Hogy az önkormányzat nevében a szerződés keretein be-
lül jogszeruen eljárjon, és képviseletét ellássa.

4. A képv.-test. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a
projekt muködéséhez szükséges, de a támogatásból nem
finanszírozható költségeket költségvetésében biztosítja,
melynek mértéke 2003. évben SOFt/lakos/év, 2004-től
kezdődően őOFt/lakos/évben állapítja meg.

5. A kötelezettség vállalásaikat az önkormányzat az általá-
nos tartalékkeret terhére teszi meg a 2003. évben

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

^ . ^

A két ülésen meghozott határozathozatal elfogadására
azért volt szükség, mert Polgármester Ur élt törvény adta jogával
és újratárgyalást kezdeményezett tárgyügyben.

Az újratárgyalás után született a 388/2003 - as határozat.
Ezt követően az egyetlen törvényes út az lett volna, hogy

aláírja a megállapodást. Nem tette. További tárgyalások, kon-
szenzusra törekvő megbeszélések kezdődtek, ahelyett, hogy fe-
gyelmi úton kényszeríttette volna a testület a minősített többség-
gel meghozott határozat végrehajtását. November elejétől ápri-
lis elsejéig tartottak ezek a tárgyalások, több száz oldalas anya-
gok születtek, sokszor úgy tűnt közeledik a megegyezés, de az
aláírásra soha nem került sor. Ezt az alkudozó - időhúzó - halo-
gató magatartást elégelte meg a testület és hozta meg 60/2004
(IV. 1) kt. határozatát, melyben kötelezi Kűller János polgármes-
tert arra, hogy 3 munkanapon belül tegyen határozati javaslatot
a képv.-test. felé annak érdekében, hogy a 388/2003. (X. 27.) Kt.
határozatot végre tudja hajtani. Még mindig nem fegyelmi, ha-
nem esély a vitás ügy rendezésére, a törvénytelenség megszünte-
tésére!

Polgármester Ur azonban továbbra is az elodázó, aktatolo-
gató taktikánál maradt és érdemben semmit nem tett az ügy le-
zarasara.

Csak ezek után, a Polgármester magatartása kényszerittet-
te ki ezt a végso lépést, hogy fegyelmi úton kötelezze a törvé-
nyesség betartására, a megállapodás aláírására.

Tehát nem igaz az az állítás, miszerint a "hetek" alig várják,
hogy fegyelmit adhassanak a polgármesternek. A törvényt sérto
aláírás - megtagadástól a fegyelmi tárgyalásig 7 hónap telt el!

Nem fegyelmi tárgyalásokra és a Polgármester eltávolításá-
ra esküdtünk, ez nem lehet cél, ez egy sajnálatos eszköz, amit
csöppet sem jókedvünkben teszünk.

A fegyelmi tárgyaláson bekiabálások zavarták az ülést. A
Polgánnester Ur és az Alpolgármester Asszony minden egyes
felszólalását rokonszenvtaps követte, miáltal az ülés szigorú te-
matikája eltért tárgyától és falugyűlés jelleget kezdett ölteni, az
előbb említettek kortes beszédeket tartottak, nem a képviselők-
nek válaszoltak, hanem "kifelé" üzentek, nagy tetszést aratva.

Az athéni demokráciában cserépszavazással, egyszerű
többséggel döntötték el a nagy horderejű kérdéseket. A modern
kori demokrácia az angol parlamentarizmusra vezethető vissza,
ahol ugyancsak többségi szavazás dönt, amint az a világ jelentős
részén így történik, nemcsak a parlamentekben, hanem a telepü-
lési önkormányzatokban, így minálunk is. A konszenzusra való
törekvést fontos elemének tartom a demokráciának, de nem vár-
hatjuk el egy döntéshozó testülettől, hogy csak konszenzus alap-
ján döntsön, hiszen akkor ítéletnapig győzködhetünk egyetlen
ügy fölött. A minősített többségű szavazás által hozott határozat
végrehajtatását diktatúrának nevezni komoly tévedés és hangu-
latkeltés.

Az igazság nem kimondott szentenciákban és frázisokban
jelenik meg, hanem vélemények, érdekek, eltérő szemszögek,
nézőpontok sokszori ütköztetése során alakul ki. Itt természete-
sen nem abszolút igazságról beszélek, hanem a szituációk, törté-
nések igazságáról, amik mindig egy-egy konkrét ügyhöz kapcso-
lódnak. Gyakorta igazság címszó alatt olyan megfogalmazások
és kérdések látnak napvilágot, mint pl: "Ki szereti jobban a falu-
ját?" "Ki tett többet ezért a közösségért?" és így tovább. Ezek a
kérdések hangulati elemeket tartalmaznak, burkoltan diszkrimi-
nálnak, elfedik a termékeny vitákhoz vezető utat. "Gyümölcséről
ismerszik meg a fa." Olvashatjuk a Bibliában. Hány év kell ah-
hoz, míg elsőt terem a gyümölcsfa? Ha addig nem ápoljuk, gon-
dozzuk, öntözzük, hanem csak nyírjuk, mérget permetezünk rá,
vajon milyen gyümölcsre lesz képes? Könnyebb megoldás azon-
nal szekercét, láncfurészt ragadni és kivágni.

DérAndrás
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A Képviselő-testület a 20Q3. október
9-én megtartott ülésén a 381/2003. (X.
9. ) Kt. határozatában úgy döntött, hogy
elfogadja a Közép-Duna Vidéki Hulla-
dékgazdálkodási rendszer megvalósítá-
sára irányuló konzorciális szerződést, és
felhatalmazta Küller János polgármes-
tert a konzorciális szerződés aláírására.
Küller János polgármester a Képviselő-
testület e döntésének újratárgyalását
kezdeményezte, melynek következtében
a Képviselő-testület ezen kérdéskört a
2003. október 27-i ülésén újratárgyalta.
Ez utóbbi ülésén a Képviselő-testület a
388/2003. (X. 27. ) Kt. határozatában
öiegerősítette és megismételte az újra-
tárgyalt 381/2003. (X. 9. ) Kt. határozatot.

Küller János polgármester ezt követő-
en köteles lett volna a Képviselő-testület
388/2003. (X. 27. ) Kt. határozatában fog-
laltakat maradéktalanul végrehajtani.
Mivel Küller János polgármester nem
tett eleget a Képviselő-testület 388/2003.
(X. 27.) Kt. határozatában foglaltaknak,
ezért a Képviselő-testület a 2004. április
1-jén megtartott ülésén a 60/2004. (IV.
1.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy
kötelezi Küller János polgármestert arra,
hogy 3 munkanapon belül tegyen határo-
zati javaslatot a Képviselő-testület felé
annak érdekében, hogy a 388/2003. (X.
27. ) Kt. határozatot végre tudja hajtani.

Mivel Küller János polgármester nem
hajtotta végre a Képviselő-testület
388/2003. (X: 27.) és 60/2004. (IV. 1.) Kt.
határozatait, ezért a Képviselő-testület a
2004. június 24-i rendkívüli ülésén az
1994. évi LXIV. tv. 6. § (2) bekezdés c.)
pontja alapján illetményének, tiszteletdí-
jának 1 év időtartamra vonatkozó 20 %-
kal történő csökkentése fegyelmi bűnte-
tést szabott ki Küller János polgármes-
terrel szemben.

Ea a szomorú és tanulságos története
Pilisborosjenőn egy korszeru és modern
hulladékgazdálkodási rendszernek.
Pilisborosjenő polgárai azonban mind a
mai napig nem tudják, hogy milyen az a
hulladékgazdálkodási rendszer, amely-
hez már 168 önkormányzat csatlakozott,
s amelyhez a Képviselő-testület is csatla-
kozni kívánt már a tavalyi év őszén, s
amelyhez Küller János polgármester
nem kíván csatlakozni. Az alábbiakban
részletes tájékoztatást nyújtunk Onök-
nek a Közép-Duna Vidéki Hulladékgaz-
dálkodási Rendszerről annak érdekében,
hogy Pilisborosjenő polgárai valós infor-
mációk birtokában tudjanak véleményt

formálni arról, hogy a csatlakozni kívánó
képviselők vagy a csatlakozást elutasító
polgármester álláspontjával értenek
egyet.

Bevezetés

A hulladékgazdálkodási, környezet- és
egészségvédelmi szempontok megkövete-
lik a települési szüárd hulladékok szerve-
zett gyujtéset és ártalmatlanítását, mely-
nek Magyarországon ma a legelterjedtebb
formája a rendezett lerakás. A kömyezet-
védelmi és gazdaságossági szempontok
(és az EU irányelveknek történő megfele-
lés igénye) azonban már rövidtávon sem
engedik meg, hogy az újrahasznosítható
hulladékokat lerakással ártalmatlanítsuk.
Ezért szükséges a hulladékok szelektív
gyujtése, utóválogatása és az újrahaszno-
sítható anyagok felhasználása.

Ezen igény kielégítését tűzte ki célul
az a hulladékkezelési program, mely
mind az EU-, mind a magyar jogszabályi
követelményeket szem előtt tartva egy
komplex hulladékgazdálkodási rendszert
valósít meg a Közép-Duna Vidéki Régi-
óban a regionalitás elve alapján.

A probléma

A Közép-Duna vidéki régióban talál-
ható, a tervezett regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszerhez csatlakozni kívá-

nó 171 településen a keletkező települé-
si hulladékok szervezett gyűjtése és el-
szállítása már ma is megoldottnak tekint-
hető. Az elszállított hulladékokat jelen-
leg lerakással ártalmatlanítják, az elővá-
logatás mértéke elhanyagolható. A meg-
lévő hulladéklerakók ártalmatlanítási ka-

pacitása csak rövidtávra elegendő. A ré-
gió hulladékainak jó része olyan lerakó-
ba kerül, amely nem felel meg sem a ha-
zai, sem az európai elvárásoknak.

A muszaki létesítmények, a megfelelő
munkagépek, a monitoring rendszer és a
szakemberek hiánya miatt a vizsgált tér-
ségben a hulladéklerakás gyakran kör-
nyezetszennyező és környezetveszélyez-
tető tevékenység. E mellett - a szelektív
gyujtés és hasznosítás hiánya miatt - a
hulladékártalmatlanítás jelentős terület-
igénnyel, nyersanyag- és energiapazar-
lással jár. A rendezetlen lerakás a köz-
vetlen talaj- és talajvízszennyezés, a por-
és bűzterhelés mellett akár az emberi
egészséget is közvetlenül veszélyeztethe-
ti (pl., mint fertőzési forrás). További
problémát jelenthet a régió felszíni víz-

hálózatának és a térség védett értékei-
nek veszélyeztetése.

A regionális hulladékgazdálkodási
rendszer

2001-ben 167 önkormányzat kezde-
ményezte, majd 2002-ben elkészült az a
tanulmány, mely a rendszer előzetes
megvalósíthatóságát vizsgálta. Ennek
alapján 2003-ban elkészült a részletes
megvalósíthatósági tanulmány, valamint
az azt alátámasztó 'környezetvédelmi és
gazdaságossági alátámasztó munkaré-
szek, továbbá a környezetvédelmi enge-
délyezési dokumentáció. A fejlesztési el-
képzelések kidolgozását segítette az Eu-
rópai Unió támogatási programjai közül
a 2000. évtől Magyarország számára is
megnyíló ISPA program.

A szakmai előkészítés mellett 2003-

ban megalakult az önkormányzati kon-
zorcium is, mely a projekt előkészítését
és megyalósítását koordinálja, Polgárdi
Város Onkormányzata, mint gesztor ve-
zetésével, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Onkormányzata, valamint Duna-
újváros Megyei Jogú Város Onkormány-
zata támogatásával.

A konzorcium 2003. decemberében
átadta a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium illetékesei részére azt a tel-

jes pályázati dokumentációt, mellyel a
Kohéziós Alap támogatását lehet elnyer-
ni a 2004-2006-ig terjedő időszakra.

A projekt a Közép-Duna Vidék térsé-
gében összesen 171 településen lakó
748.507 fő települési szilárd hulladék ke-
zelésének a hulladékgazdálkodási tör-
vény és az EUjogszabályainak megfelelő
megoldását tűzi ki feladatként, melyhez
hozzá tartozik az ehhez szükséges mu-
szaki, technikai, szervezeti és tudati fel-
tételek megteremtése, a térségben talál-
ható megtelt, megtűrt és illegális hulla-
dék lerakóhelyek felszámolása, területé-
nek rekultiválása.

A regionális hulladékgazdálkodási
rendszer céljai

. Szelektív hulladékkezelés megvalósí-
tása a papír, műanyag, fém, üveg,
biológiailag lebontható alkotókra és
a veszélyes hulladékokra, úgy, hogy
a hulladék hasznosítható elemei ke-
rüljenek vissza a termelésbe.

. A szükséges lerakó kapacitás, illetve
terület felhasználás csökkentése,

Fotyt atás a ó. olalon
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melynek következtében a lerakók
által okozott környezet terhelés
csökkenjen.

. A lerakóban elheiyezett települési
szilárd hulladék szerves anyag tartal-
mának csökkentése, a szerves hulla-
dék komposztálásával és hasznosí-
tásával.

. A települési hulladék veszétyes kom-
ponenseinek elkülönült gyűjtése és
részben másodnyersanyagként való
felhasználása, illetve ártalmatlaní-
tása.

. Másodnyersanyagok, pl. : papír, mű-
anyag, fém, üveg, valamint komposzt
előállítása és azok hasznosítása.

* A jelenlegi, környezetvédelmi
szempontból nem megfelelő hulla-
déklerakók rekultívációja.

. PR tevékenység megvalósítása a sze-
lektív hulladékgyűjtés serkentése, a
környezettudatosság növelése érde-
kében.

A tervezett regionális hulladékkezelési
program támogatási kérelme az alábbi
dokumentumokat tartalmazza:

1. Beruházás előkészítő tanulmány
A tervezett projekt illeszkedése a

Nemzeti ISPA Kömyezetvédelmi Szek-
torstratégiájához. A régió feltérképezé-
se, átvilágítasa (screening). Általános ér-
tékelés a térségjelenlegi hulladékgazdál-
kodási helyzetéröl, és javaslat megtétele
a hulladékgazdálkodási rendszer straté-
giájára.

2 Megvalósíthatósági tanulmány
A hulladékgazdálkodási rendszer al-

tematívái között vizsgált három változat
közül, az ún. "C" változat részletes vizs-
gálata, melynek lényege, hogy a hulla-
dékgyűjtési rendszert másodnyersanyag-
ként, illetve szüárd energia hordozóként
készítse elő és értékesítse a tervezett ino-
tai hulladékhasznosító erőmű számára,
és vizsgálja meg a kommunális hulladé-
kok hosszú távú, a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelő, gazdaságos kezelé-
sének lehetőségeit. A választott fejlesz-
tési altematíva részletes leírása térké-
pekkel, számításokkal, helyszínrajzok-
kal, előzetes technológiai méretezések-
kel, megvalósíthatósági feltételek (mű-
szaki, gazdasági, társadalmi, pénzügyi ki-
dolgozása) és kockázatok elemzése.

3. A projekt gazdasági értékelése, pénz-
ügyi elemzés

A hulladékgazdálkodási rendszer ki-
alakításának finanszírozási szükségletei,
az előre látható pénzügyi források, a
projekt életképessége, költség-haszon
elemzés. Infonnációt tartalmaz a mű-

ködtetés és üzemeltetés szervezeti szem-

pontjairól, illetve a támogatói források
hatékony felhasználásáról.

4. Kömyezeti hatáselemzés
A Közép-Duna Vidéki Régióban a te-

lepülési-szilárdhulladék kezelési rend-
szerének kialakítására (regionális hulla-
dékkezelés, szelektív gyűjtés, utóváloga-
tás és hasznosítás) vonatkozó környezeti
hatások nem műszaki jellegű összegzése
és értékelése. A projektet befogadó tér-
ség környezeti állapota, fejlesztési illesz-

JeUemző

kedése a kömyezetbe, a rendszer várha-
tó környezeti hatásai.

A projekt által tervezett intézkedések
megfelelnek a kömyezetvédelmi közös-
ségi politikának és a hazai jogszabályok-
nak.

A regionális rendszer föbb adatai és
elemei

A 20 évre tervezett regionális hulladék-
gazdálkodási rendszer főbb adatait az
alábbi táblázat mutatja be:

A hulladék azdálkodási rendszer által kiszol ált lakossá
Keletkezö hulladék mennyiség ezer tonna/év

Lehetőség háztartásoknak a szelektiv rendszer
i énvbevételére

A működö lerakók száma, ebböl en edél ezett
Rekultiválandó tele ülési huiladékíeratók

A projekt által kezelni kívánt jelenle-
gi mintegy 277 et/év hulladékmennyiség
a projekt 20 éves időtartama alatt - évi
>1,0 %-os hulladékmennyiség növeke-
déssel számolva - 352 et/év-re emelke-
dik. A komplex kommunális hulladékke-
zelési rendszer kialakításának főbb elvei
az alábbiak:

. Szelektíven gyujtött hulladékok és
válogatóműben, illetve komposztá-
lás során előállított másodnyers-
anyagok hasznosítása.

. A nem szelektíven gyűjtött, a ház-
i, tartásokból, intézményekből, szol-

gáltatásból, az iparból és a váloga-
tóművek maradékából származó

nyers hulladék mechanikai-biológi-
ai előkezelése, ún. biostabilizálása.

. Biostabilizált anyagokból további
előkészítési eljárásokkal (rostálás-
sal, egyéb kiválasztási eljárással) tü-
zelésre alkalmas frakció előállítása.

. Égethető frakció tüzelőanyag ter-
mékként történő hasznosítása.

Az integrált regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszer három fő elemre
épül: a gyűjtési rendszer fejlesztésére, a
hulladékok előkezelésének fejlesztésére,
valamint a hőhasznosításra.

A gyűjtési rendszer korszerusítése
magában foglalja az egységes gyűjtő
edényzet-park kialakítását, az egységes
gyűjtőgép-park kialakítása, illetve az op-
timális gyűjtési körzetek kialakítását, va-
lamint a szelektív gyujtési rendszer beve-
zetését, ami a hulladék gyűjtőszigetek,
hulladékudvarok számának növelését,
továbbá a a szelektív frakciók mennyisé-
gének növekedését jelenti.

748.507
277

2002.
10 % alatt

20/12
84

Az rendszcr
megvalósitása

után

fö né ssé
352

2026.)
100 %
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A hulladék előkezelés fejlesztése tar-
talmazza a csomagolóanyagok szelektív
kigyűjtését, válogatását, bálázását, vala-
mint a szelektív gyujtésre nem kerülő
hulladékok és a válogatóművi hulladé-
kok előkezelését (aprítását, mechanikai-
biológiai előkezelését gyorskomposztálá-
sos eljárással, válogatását. rostálását, va-
lamint a hőhasznosítható frakció bálázá-
sat.

A hőhasznosítás a települési hulla-
dékból kiválogatott, termikus hasznosí-
tásra alkalmas hulladék komponens ége-
tését jelenti, a régióban erre a célra épí-
tett korszerű, a szigorú környezetvédel-
mi kibocsátási előírásoknak eleget tevő
hulladékégető műben. Igy ugyanis mini-
málisra szorítható az a hulladékmennyi-
ség, melyet lerakással kell ártalmatlaní-
tani.

A javasolt technológiai létesítmény-ele-
mek a következok:

Gyujtés, szállítás

. hulladékgyűjtő sziget, hulladéhid-
var;

. átrakó állomás.

Kezelés

. komplex (mechanikai és biológiai)
előkezelő mű;

. válogatómű;

. komposztáló telep zöldhulladékok
eseti prizmás komposztálására;

* inert hulladék kezelő mu.

Artalmatlanítás

. hulladéklerakó;

. hulladékégető és -hasznosító mu.
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Műanyag: 4;?
Üveg:2J.
Papír: 3+1^3*
Komposzt: 56

*- építési törmel
- intéznitíFiyi papír szelektivcB gyüjtve v. em s renrfsxeren keres?tri!
tiraelvf ILi

A rendszerhez kapcsolódó főbb létesítményeket az alábbi táblázat mutatja be:

Hulfadékudvar
Hulladékszi et

Atrakó állomás
ff>ftutók
Kom lex mechanikai és bioló iai'
Ko sztáló zftldhulladétokeseti
Válo atómü
Inert hulladék kezetö
Me lévft lerakó bovitése

Fébb létesítmén ek

előkezelo mű
rizmás kom osztálására

3)db
522 db
4db

9db
3db
Sdb
8db
1 helven

ff
IdbHuUadélthasznositó erőmu

- települési szilárd hulladéltból szirmaztatott tiizelfianyag 100.000 tonna/év
felhasználás
- termelt villamos ener ia 68.000 MWh/év

A rendszerben két olyan elem van,
mely a hazai gyakorlatban újdonságnak
tekinthető, alkalmazását és kiterjedését
tekintve: a mechanikai-biológiai előke-
zeléssel előállított stabilizált hulladék, il-

letőleg a hulladékból üzemi körülmé-
nyek között előállított égethető frakció
és annak hőhasznosítása. A gyorsított el-
járással előállított komposzt két fő alkal-
mazási területe a meglévő lerakók rekul-

tivációjához történő felhasználás, illető-
leg az ún. "energiaerdők" tápanyag után-
pótlása. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
program megvalósítását követően továb-
bi, a kömyezeti helyzetet javító projek-
tek is indíthatók, azaz a rendszer megva-
lósítása előfeltétele más projekteknek.

A hulladékból előállított energetikai
alapanyaggal olyan hulladékhasznosító
erömű létesül a térségben, mely az előál-
lított "zöld energiát" a magyar villamos
energia rendszerbe táplálja. Ebből kö-
vetkezően nemcsak a hulladékgazdálko-
dási törvény előkezelésre, hasznosításra
vonatkozó előírásai teljesülnek, hanem a
fenntartható fejlődés követelményei is.

Mitjelent a térségnek a projekt megva-
lósulása?

Nézzük meg közelebbröl, hogy konk-
rétan mit is jelent Pilisborosjeno Község
számára a projekt megvalósulása. Tekint-
sük át röviden, főképp a számok tükré-
ben a legfontosabb szervezési feladato-
kat, a szükséges gépi és más beruházáso-
kat, végül a projekt megvalósulásával ki-
alakuló állapotokat, azaz a kitűzött célok
teljesülését.

A gyűjtési távolságok alapján Pilis-
borosjenő csatlakozása esetén az eszter-
gomi körzetközponthoz, hulladék feldol-
gozó kezelőtelephez tartozna a projekt
megvalósítása során.

Milyen intézkedések, beszerzések tör-
íénnek a projekt keretében az esztergo-

mi térségben?

l. A körzetközponthoz tartozó tele-
pülésállomány újragondolása lo-
gisztikai szempontú megközelítés-
sel, körzetoptimalizálás a gazdasá-
gosság fokozása érdekében

2. Az esztergomi körzetközpont olyan
komplex tranzitközpont, mely a
meglévő hulladéklerakóra alapoz-
va, mechanikai-biológiai előkezelő-
vel, inert hulladék kezelésére alkal-
mas muvekkel történő kiegészítésé-
vel képes a térség hulladékainak
teljes körű kezelésére. A lerakóban
az égetésre nem kerülő frakció le-
rakása átmenetileg biztosított.

3. A szelektív gyűjtést szolgáló terve-
zett létesítmények: 23 hulladék-
gyujtő sziget és 2 korszerű, jól fel-
szerelt, zárt és körülkerített hulla-
dékudvar.

4. A gyűjtőedények, a speciális szállí-
tójárművek és a célgépek egysége-
sítése javasolt minthogy a cseresza-
batos eszközállomány segíti a m-
galmas és gazdaságos működést, de
a korszeru járműgép park miatt

Folytatás a 8-olalon
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nem szükségszerű. Az esztergomi
körzetközpontban például eleve
mobü technológiai eszközöket cél-
szerű telepíteni, a tervek szerint 2
db homlokrakodót és 1-1 db dob-
rostát, aprítógépet, prizma forgató-
gépet. A hulladékkezelő műben al-
kalmazandó továbbá 2 db targonca.

5. A bezárandó hulladéklerakók
rekultiválása illetve felszámolása:
Esztergom

6. A takarékosság (üresjáratok mér-
séklése, rugalmas átcsoportosítás
stb. ) érdekében megfontolandó kö-
zös diszpécserközpont működtetése.

7. Az inotai hulladékhasznosító erő-

műhöz kijelölendő útvonal: Eszter-
;om > Tokodaltáró, Tatabánya,
)barok, Székesfehérvár > Inota: 10,

1, 811, 8-s fő utak
8. Az inotai erőmu közös létesítésével

csökken a lerakásra ítélt hulladék
mennyisége, ami hosszútávon meg-
oldaná a hulladéklerakó-kapacitás
gondokat. A hulladék energetikai
hasznosításból, az energia értékesí-
téséből bevételek származnak, ame-
lyek elosztásra kerülnek a hulladék-
gazdálkodási rendszer telepűlései
közt.

Eszter omkörzetében tervezett beraházások:
Létesümén E sé ár

ulladék ű'tő szi et

ulladékudvar

. Kom lex elökezelö mű 15
. Inert hulladék kezelő

éb 'árulékos beruházások
étesitmén összesen

Technoló iai é , berendezés
omlokrakodó
obrosta

nto e

or atö é

ar onca

Technoló iaí é összesen

tiltadékgyűjtő gépek és
kie észitők

ukás 'ármü

onténeres 'ármö 5 m3-es
Konténeres 'ánnű 20 m3-es

eszél es hulladék ü'tő 'ármü

ultiliftes "'tő "ánnű 40 m3-es
onténerek 200 db)

ulladékgyűjtő gépek >
ie észitők összesen

indösszeseH:

ekultiválttndó hvlladéUerakók

Mitjelent a projekt megvalósítása
Pilisborosjeno Község

Onkormányzatának vonatkozásában?

1,9
19,6

000,0

25,
40-10

40,0
40,0

8,0

35,0
20,0
30,0
20;
40,

1,0

Mértékc sé
mFt/e sé
mFt/e sé

Ft/m2
Ft/m2

mFt/db
mFt/db
mPt/db
mFt/db
mFt/db

mFt/db
mFt/db
mFt/db
mFtídb
mFL/db
niFt/'db

db

Eszter om

menn /se

23

500
2500 m

)

!

1

1

1

3

]

1

1

1

mFt
43,7
39,2
75,0
30,0
42,0

229.9

25,0
60,0
40,0
40,0

8,0
173.0

! 40,0
60, 0(
30.
20,<K
40,
i 0,0

300.0

m9

3

Aprojektbe való belépés költsége: lélek-
számarányosan 10%

A projekt által igényelt nem j oénzbeli

' A Projekt hatása a hulladékkezelé-
si díjra: a hulladékkezelési díjak
növekedésének mértéke csökken
az égetőművi hasznosítással; a díjak
mértéke egységes díjpolitikai elvek
szerint lesznek kialakítva.

A Projekt hatása az önkormányzat
gazdálkodására: A Konzorcionális
Szerződésben rögzítendő; önkor-
mányzatok közötti egyeztetés kér-
dése; hátrányosan nem befolyásolja
az önkonnányzat gazdálkodását

hozzájárulás: nincs.
. Projekt hatása jelenlegi hulladék-

kezelési közszolgáltatóra:
- Tevékenységi kör csökkenése: hulla-

déklerakás tekintetében
- Tevékenységi kör bővülése: hulla-

dék-előkezelés, puffer-tárolás te-
kintetében

- Projekthatás a kistérségi gyűjtőkör-
zetekre: későbbi csatlakozás lehe-
tősége adott

. A prqjekt ismertetése megtörtént
tájékoztatóval: igen

A létesítmény legjelentősebb kömyezet-
védelmi intézkedései:

- szelektív hulladékgyűjtés;
-komplex mechanikai-biológiai elő-

kezelés;
- másodnyersanyagkénti energetikai

célú hasznosítás.

Létesítményhez, illetve projekthez kap-
csolódó kömyezetvédelmi engedétyek: fo-
lyamatban.

. Projekt önálló: nem
Projekt beilleszthető régiós hulladék-

gazdálkodásba: igen, szerves részét képe-
zi mind az Országos Hulladékgazdálko-
dási Tervnek, mind pedig a Közép-Du-
nántúli Regionális Hulladékkezelési
Programnak

Projekt másik projekthez csatolható: az
égetőművön keresztül csatolható másik
hulladékgazdálkodási projekthez

. Projekt lakossági fogadtatása:
- A projekthez csatlakozott: 158 tele-

pülés (630 880 lakos)
- Még nem csatlakozott: 13 település

(120 360 lakos)
A lakossági fogadtatás a részletes,

alapos és szélesköru tájékoztatás miatt
megfelelő tekinthető.

. Onkormányzati kontroll beruhá-
zásra: Tekintettel, hogy a projekt teljes
egészében önkormányzati tulajdonban
valósul meg, a beruházás minden elemé-
re önkormányzati kontroll biztosítható

Onkormányzati kontroü üzemeltetésre:
Tekintettel, hogy a projekt teljes egészé-
ben önkormányzati tulajdonban valósul
meg, az üzemeltetés minden elemére ön-
kormányzati kontroll biztosítható

Onkormányzati kontroll díjra: Tekin-
tettel, hogy a projekt teljes egészében
önkormányzati tulajdonban valósul meg,
a díjmegáüapítás minden elemére ön-
kormányzati kontroll biztosítható

Onkormányzati kontroll szolgáltatásra,
annak minőségére: Tekintettel, hogy a
projekt teljes egészében önkormányzati
tulajdonban valósul meg, a szolgáltatás
minden elemére önkormányzati kontroll
biztosítható

. Pilisborosjeno Község Onkormány-
zatának 10%-os projekt önrésze és sza-
vazati aránya a lakosszám függvényé-
ben;

wü

. A projekt költségvetési keretből
nem fínanszírozható, működési
költség a tagi önkormányzatokat
terheli:
2003. évben: 30 Ft/fő
2004. évben: 60 Ft/fő.

Várható hatások a prqjekt megvalósu-
lása során

A program megvalósulásával elérhető
a települési környezeti állapot javítása, a
talaj, a felszín alatti és a felszíni vizek vé-
delme, ezáltal a környezeti elemek, ter-
mészeti értékek állapotának javítása. A
hulladékgazdálkodási fejlesztések nagy
számú közvetett társadalmi és környezeti
hatással járnak.

A hulladékgazdálkodási rendszer be-
vezetésével járó legfontosabb társadalmi
előny, hogy a projekt mind az építési sza-
kaszban, mind az üzemeltetési szakasz-
ban munkahelyeket teremt, illetve a hul-
ladéklerakók rekultivációjával számos
idegenforgalmi szempontból taszító léte-
sítmény számolódik fel. A lerakásra kerü-
lő hulladékok mennyiségének csökkenté-
se a nagyrégióban csökkenti a regionális
hulladéklerakók környezetében kialaku-
ló környezeti kockázatot, kisebb az ivó-
vízként is szolgáló talajvíz szennyeződé-
sének veszélye, mely összességében ked-
vezően hat az emberi egészséget veszé-
lyeztető ártalmak csökkentésére is.

További kedvező hatás, hogy a lerakó
rekultiváció egyrészt termőterületeket te-
hermentesít, másrészt megszünteti a tele-
pülésekhez közel kialakított nem megfe-
lelő lerakók által okozott - ingatlan ér-
tékcsökkentő - látvány, bűz, vagy egyéb
hatásokat, miáltal a közvetlen környéken
lévő ingatlanok értéke növekedhet. A
szervezett hulladékgyűjtés beindulása,
azokon a településeken, ahol eddig még
nem volt szintén emeli az ingatlanok ér-
tékét, a térség vonzerejét.

A program beruházásai a tervezett
technológiák alkalmazásával összességé-
ben csak kis mértékű lokális negatív ha-
tással járnak a környezetre (területhasz-
nálat^ minimális káros anyag kibocsátás,
veszélyes hulladékok lerakása).

A program pozitív hatása a nagyobb
régiót tekintve értelmezhető a lerakásra
kerűlő hulladékok térfogatának nagy
mértékű csökkentésével, valamint társa-

dalmi szempontból ítélhető meg, új mun-
kahelyek teremtésével. A projekt megva-
lósításával közvetlen gazdaságfejlesztési
hatásként új technológiai, termelési és
munkakultúra kerül a régióba. A környe-
zetvédelmi ipar fejlesztése megvalósulhat
a térségben, hiszen a hulladékgazdálko-
dáshoz kapcsolódó létesítmények terve-
zésébe, kivitelezésébe, a technológiák,
gépek, berendezések gyártásába és szere-

lésébe bekapcsolódhatnak a térség vállal-
kozói.

Osszességében megállapítható, hogy a
regionális hulladékgazdálkodási rend-
szer megvalósításának környezetvédelmi
előnyei jóval nagyobbak, mint a közvet-
len környezetre tífejtett esetleges kedve-
zotlen hatások. A tervezett beruházás a

térség egészének fejlesztése érdekében
feltétlen indokolt.

Költségek és források

A projekt tervezett bekerülési költsé-
geit 2003. évi árszinten a következő táblá-
zat tartalmazza:

Tétd

Bekerülési költsé
- hulladék u'tés, kezelés
- létesitmén

- technoló iai é , berendezés
- hutladék ű'tö é ek
- huliadéklerakók rekuitiváció'a

- hulladékhasznosító erömu

-tartalék

Bckerfflési
fcottség
mrd Pt

35,5
15,2
5,4
3,0
3,0
3,9

16.6
3,7

A projekt költségeinek fedezetét a tervezettek szerint a következő források biztosítják:

. EU Kohéziós Alap 21,30 mrd Ft

. Kormányzati társfinanszírozás 10,65 mrd Ft

. Onkormányzati saját forrás 3,55 mrd Ft

Az előkészületek során a megfelelő
teljes körű tájékoztatás tette lehetővé az
önkormányzatok pozitív hozzáállását és
a konzorciumi szerződés megkötését. A
szerződés lényege, hogy a települések
kötelezettséget vállalnak ezen integrált
hulladékkezelési rendszer megvalósítá-
sára és szakszerű üzemeltetésére.

A korszeru hulladékgazdálkodáson
belűl a települési szilárd hulladékok ke-
zelésének megfelelő megoldása nem nél-
külözheti az együttműködést. Erre gya-

korlatilag a kezelés teljes folyamatában
szükség van. Azonban nemcsak az emlí-
tett területen, hanem a hulladékkezelés
komplex, összetett folyamataiban is szük-
ség van több partner összehangolt, koor-
dinált tevékenységére az elérendő cél ér-
dekében.

Kara Aipád
elnök

Műszaki, Településfejlesztési,
Bemházási és Kömyezetvédelmi

Bizottság

Otödik alkalommal került megrendezésre a hazai hegyi ke-
rékpárosok legrangosabb versenye, a Duna Mountenbike
Maraton. Július 3-án a több mint 1200 részfrvevő, különböző kor-

osztályokban és távon mérhette össze tudását a nemzetközi
mezőnyben. A start a budai várban, a cél pedig Visegrádnál, a
Lepence strand mellett volt. A verseny útvonaia három várat
érintett, a budait, a pilisborosjenői "egri várat" és a visegrádit. Az
útvonal hagyományosan minden évben falunkon keresztül vezet.
A rövid táv 65 km, szintkülönbsége 1700 m, a hosszú táv 100 km,
szintkülönbsége 2700 m. A versenyt megnehezítette az előző na-
pok esőzése, mert a pálya egyes szakaszai sárosak és csúszósak
voltak, és ez külön kihívást, nagyobb erőnlétet követelt. A rövid
távon falunkból hatan is indultak: Dózsa Gábor, Ferenczi Arpád,
Kobán Tíimás, Meggyesi Csaba, Szemes György és Vlaszák
István... Gratulálunk.
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Csíkszentmihályí Réka kíállítása Szentendrén,
a Péter Pál Galériában

"Ki tudná pontosan meghatá-
rozni és behatárolni mindazt,
amit ma ebben a szentendrei ga-
lériában, a szentendrei születésű
művésztől láthatunk?

Egyáltalán: besorolható-e va-
lahova Csíkszentmihályi Réka?

Amit tudni lehet róla: textil-

szakon végzett az Iparművészeti
Főiskolán, számtalan ösztöndí-
jat és nívódíjat nyert, volt cso-
portos és egyéni kiállítása kül-
földön és itthon, legutóbb vá-
lasztott falujában, ahol él,
Pilisborosjenőn. De a tudniva-
lók olvashatók az interneten...

Ami nem olvasható: hogy ju-
tott el a szövött kelmétől a tűz-

zománcig, a függönytől az ék-
szerekig, a párnáktól a képekig?

Honnan az anyagok mély
ismerete, sokfélesége és sok-
színűsége? Honnan meríti azt
a hihetetlenül gazdag motí-
vumkincset, ' amelyet felhasz-
nál munkáiban?

Háromszögek, négyszögek,
spirális ornamentika... Tobzó-
dó színek: a mélyvöröstől a
türkizig. Hozzáértő művészet-
történész biztosan órákig ele-
mezné az anyagok és formák
ok okozati összefüggését.

En csak érzem és szeretem

az anyagait, a mmtáit, a színe-
it, a tehetségét. A művészete
attól szuggesztív, hogy bátor.
Nem fél összekeverni anyago-
kat: fát, fémet, selymet, üve-
get, nem fél egymásnak lát-
szólag ellentmondó dolgokat

ötvözni, a színes kavalkádból har-
monikus egészt alkotni. Es mer
visszanyúlni: a hagyományokhoz.
Az ősi formákhoz és motívumok-
hoz.

A kiállított tárgyakon és képe-
ken is látszik: Rékát vonzza a
dekoratívitás.

Sokáig gondolkodtam azon,
hogy is lehetne egy szóval kifejez-
ni müvészetét:

Mi is ő tulajdonképpen? Texti-
les, ékszerész, képzőművész?

Talán a legkifejezőbb, ha azt
mondom: díszítőszobrász. Léte-
zett ez a fogalom a középkorban.
Benne rejlik a polihisztorság."

(Részlet a megnyitón elhang-
zott beszédből)

g. a.
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már landolás előtt kihullik a java.
Nem "telkesek", hanem falunk la-
kói. Aztán vannak , akiknek nincs
kukájuk. Van ám ilyen is elég Meg
olyan is, aki sportot űz abból, hogy
már a szemetes autó elvonulta után

azonnal hozza - mint pl. július 8-án
- a papírdoboz halmazát, és semmi-
vel nem törődve nyügodt szíwel
otthagyja a konténer mellett.

Persze, ücsöröghetne ott néha
helyettem egy hivatalos személy is,
akinek van joga szólni, uram bocsá,
akár büntetni is. Nem ártana. A
kedves buszon utazó társaimnak

pedig csak annyit szeretnék monda-
ni, hogy nem a faluvezetés szeme-
tel, hanem mi. Söpörni kellene né-
ha a saját portánk előtt is.

(utazó)

Nap mint nap hallgatom a bu-
szon a történeteket faluvezetésről,
képviselőkről, égig érő fűről, kátyús
utakról, és eleinte még bólogattam
is magamban, megállapífrva, hogy
talán igazuk van. De ma már olykor
azt kívánom, lenne egy kicsit han-
gosabb a motor zaja, és ne halla-
nám az egyre erősödő hangokat, a
megoldást sosem tartalmazó kinyi-
latkoztatásokat, az egyre cifrább
szitkokat. Azt hiszem, nekem lett
igazam, amikor nem hittem el min-
dent. Ugyanis történt, hogy ponto-
san az, aki a legharapósabb a bu-
szon pletykálók közül, alighogy
megérkezett a megállóba, már rá is
zendített a "micsoda szeméthegy
van itt" bevezetőjére, majd egy jól
irányzott mozdulattal bedobta a pa-
takba az addig a kezében gyuröge-
tett zsíros papírcsomót.

Ettől a pillanattól kezdve nem
vagyok biztos benne, hogy nem ő e
az, aki már csütörtökön kora dél-
után, az alig néhány órája kiürített
konténerek mellé hatalmas tömött
szemeteszsákokat tesz le. Nem ő e

az, aki kicipelte a zöld kanapéját,
ami hetekig csúfította a falu elejét.
De lehet, hogy ő hozta el az ezer-
éves TV-t is ide, nem a lomtalaní-
táskor, hanem már hetekkel előtte.

Gondoltam, hogy egyszer, puszta
szórakozásból ücsörgök egy kicsit a
buszmegállóban, és nem szólok,
csak épp megjegyzem kik azok,
akik mindenféle szégyenkezés nél-
kül szemetelnek állandóan. Van-

nak, akik kocsival jönnek, jó eset-
ben megállnak, és ha van még hely,
beleteszik a konténerbe pl. az épít-
kezési hulladékot, de vannak olya-
nok is - többször láttam- akik csak

lassítanak, és hanyag eleganciával,
meglehetősen rosszul irányítva ki-
dobják a műanyagzacskót, amiből

.t

CSEND ES REND... Bezárt a kocsma a templom utcában. Nem volt érvényes
engedélye,
FIGYELEM... Kígyóval találkoztak a gyerekek a Kövesbércen. A kígyóról ki-
derült, hogy tajvani sikló, és hogy nincs egyedül. Hivatásos befogó embert kel-
lett hívni, akinek sikerült a négy közül a legnagyobbat - 1,8 méter - befogni, és
az Allatkert karanténjába elszállítani. Még három tajvani siklót láttak, de azok
elmenekültek a bokrok közé. Bizonyára valaki behozta az országba ezeket az
állatokat, majd amikor megnőttek, szélnek eresztette őket. Figyelmesen sétál-
junk az erdőben.
GONDJAINK-1... Eletveszélyes a mászóka az iskola udvarán. Remélhetőleg a
nyári szünetben megjavítják. Es talán sikerül megoldást találni az iskolaépület
új szárnyának tervezési hibás, nyithatatlan ablakaira is. Nem kap levegőt az V
osztály!
GONDJAINK-2... Van még focipálya? Vagy teljesen átvették a terepet a mo-
torosok?

ZENES NYARALAS... Augusztusban egy hetes zenei táborba megy
Balatonmáriára 15 ifjú muzsikus az iskolánkból.
Pályázatok... Két intézményünkben is lejárt a vezetők megbízatása. Az önkor-
mányzat által kiírt iskolaigazgatói pályázatra kettő, a művelődési ház vezetői
posztjára négy pályázat érkezett. Ezek értékelése lapzártánkig nem ért véget.
Az önkormányzat új jegyzőt is váiaszt. A pályázatra huszonketten jelentkeztek.
NeMO... Uj elnöke van az egyesületnek. A leköszönő Körtvélyesi Tibor helyé-
be Keresztessy Pétert választották.
ÖRÖMHÍR... Újabb kulturális színtérrel gazdagodott a falu. Budai úti házá-
nak udvarán hangverseny - és kiállító teremmé alakította a régi csűrt Selmeczi
György, zongoraművész-zeneszerző. Június 12-én egy francia grafikus - és ma-
gyar felesége, a világ számos operaházában ismert énekesnő volt a kiállító és
a fellépő vendég. Emmanuel Pastor képei kerültek a falakra, és köztük énekelt
Selmeczi György és felesége - Kincses Margit zongorakíséretével - Károlyi Ka-
talin. A megnyitón résztvevő mintegy nyolcvan érdeklődő hajnalig szórakozott
ezután a házigazda zongorajátéka mellett.
VIGYÁZZUNK... A faluban több helyen tűntek fel besurranó tolvajok.

A nagy viharok után hatalmas sár és murva maradt sok
uteában. Kütönösen sok gyűlt össze a buszvégállomáson,
ahol alig tehetett köztekedni. Néhány fiatalember lapátot fo-
gott és segített a bajon. Köszönetképpen álljon itt a nevűk:
Fodor Szabolcs, Váczi Károly, Riba Ferenc, Schiller László,
Dr. Fiák István, Fábry György, Dér András. Az összelapátolt
sárkupacokat Trunk Zsolt szállította el.



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

. GYÓGYTORNA - egyénijés cso-
portos
terápía mozgásszervi- és ge-
rincpanaszokra, műtéti eiő- és
utókezelés.

. ORVOSI MASSZÁZS - izületí-
és izomfájdalmak kezelése,
stresszoldás.

. MAGNESES REZONANCIA TE-
RÁPIA - allergia, krónikus
ideg- és daganatos fájdalmak,
mozgásszervi panaszok.
sérölésett, alvászavarok kezelé-
se.

Berkiné Fehér ?va okL gyógytomász.
Tel: 06-26-336-230;

06-20-495-67-91

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ
teherjuvarozó

Telefon;
06-309 427-922,
06-309 840-062

Szobafestő, mázoló, ipétázó

N S

06-26-336-218, 06-30-992-6661

The Powar of Dreams

AZÚJDÍZEL - " MEGÉRKEZEH!
... és megtekinthetők a Honda 2004-es újdonságai is;

- a megújutt 3 és 5 ajtós Civic
- a to'bővített palettájú Jazz-pafetta
- a felfrissített Cfi-V terepjáró

Egyedi hitelkonstrukciók!
Széles használtautó választék!

á juk keres s . - .

HONDA TENNO AUTÓHÁZ

1037 Budapest, Bo^ár u. 48-4a.

WJÍS : W-09-7S Tsl.: 46S.22-22; 24B-1M8

E-niaifc h<?n<tatennoaaxelwo.hu

Vtteb: vww.hondatennojut

Hfftó^ápjavfcáe, lakásklfma-szőrelös
hátvá^eken js.

. . 167-76- 3

A nyárí szünídőben
gyermekfelügyeíetet

váttaíok.
Szakírányu képesítéssel

rendetkezein.
Tel: 06-26-337-147

^ MUNKATÁRSAKAT KERESUNK
elatío és pénztáros munkakörbe

a PILIS Csemegébe, Pilisfaorosienő,
Templom u. 2. Jetentkezni tehet Berecz
Gyuia ételmiszer igazgatónal. Budakeszi

Erdő u. 4. alatti BUDAVIDÉK Rt. köz-
pontban. Tel: 06-23-451-085

LP̂ Hosszabb távra kiadó

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó:
A képviselö-testület Kulturális és Sport Bizottsága

Főszerkesztő: Oflrög Athéna

Szerkesztőbizottság:
dr. Fiák István, Keresztessy Péter, Kozáry Vilmos

A szerkesztőség dae:
2097 Pilisborosjenő, EzüstheCi út 26.

E-mail: mediamix@inaii. datanet. hu

Tipográöa és nyomdai munkák; Római Bt.

Megelenik: havonta, iapzárta minden hónap 25-én.

Engedélyszám; 3.4.1/463/2/1999.
Terjeszti a Ua^ai Posta

Pilisborosjenő udai úton.

300-600 m2 épüíet+udvar.
Ipari áram 3x63A.

Központi gázfűtés, víz, csatorna,
ISDN telefon, távfelügyelet.

Telefon: 06-20-36-36-952
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1982 óta vagyok pilisborosjenői lakos.
Aki az azóta eltelt időszakban őslakosként
vagy idetelepültként javítani és gazdagítani
igyekezett a falu életét, már sok nehéz per-
cet élt át. Mindig voltak olyan hangadók,
akik - bár érdemi munkát nem végeztek a
faluért - zsigeri ellenszenvből, hozzáértés
nélkül, indulatból bíráltak jó és szakszerű
kezdeményezéseket.

Ezek az indulatok azonban korábban
nem keltettek bennem félelmet, mert min-
dig volt annyi józanság a falu vezetőiben,
hogy ne használják fel saját céljaikra az
ilyen megnyilvánulásokat.

Most, elolvasva az OPE "Falunkérí" cí-
mű lap júliusi számát, megrémültem és el-
kezdtem szorongani.

Az, hogy a megválasztott polgármester
megírja a véleményét, megpróbálja tisztázni
magát és a saját szemszögéből ismerteti a
tényeket az ellene lefolytatott fegyelmi
ügyekben, rendben van, joga van hozzá.
Ugyanakkor nem tartom túl szerencsésnek,
hogy ezt egy olyan lapban tegye, amiben
egyébként csak személyeskedő, indulatok-
tól vezérelt cikkek jelennek meg, melyek a
szintén megválasztott képviselő-testületet
veszik célba.

Az egyikben például azzal mond véle-
ményt valaki a Pilisborosjenői Hírmondó
című lapról, hogy azt a lakás legkisebb he-
lyiségében olvassa. (Aláíró: EN)

Egy másik, terjedelmes cikkben Kardos
Antalné egy sok fáradtsággal, jószándék-
kal létrehozott rendezvényt bírál, aminek
megrendezése sok korábbi tapasztalatot és
szakmai tudást igényel és aminek V. Zs.
birtokában is van. A tartalmi részéről nem
hangzik el szakszerű felkészültséget muta-
tó bírálat, szellemes szójáték címét (EU-
fória) ezzel szemben oldalakon keresztül,
csupán nyelvi értelmezéseket körbejárva
elemzi, végül "idióta kifejezés"-nek titulál-
ja. A Varsányi Zsuzsát illető "keresztma-
mi" elnevezés pedig a zsigeri gyűlölet tisz-
ta megnyüvánulása, nem is vehető komo-
lyan. Stílust kér számon Zsuzsán. O? A
"Szégyen Zsuzsa, a te szégyened!" felkiál-
tást én visszajuttatnám a cikk írójának.

Gyűlölet sistereg a "Zeneovi!" című
írásból is. Megint nem esik szó arról, hogy
valaki dolgozik, tesz azért, hogy legyen
utánpótlás a zenei tagozat számára, hogy
önálló tagozatként megmaradhasson, hogy
ne csak "fiókintézmény" legyen.

"Fenség, méltóság" valóban megfelelő
jelzők az Orömódához, de talán méltó len-
ne helyesen leírni a szerzo nevét, és nem
Ludwig von Beethovennek nevezni Ludwig
^an Beeethovent. Szakmai kérdésekhez va-
ló hozzászólás csak úgy hiteles, ha megfele-
lő szakmai felkészültség van mögötte.

^ . ..

A képviselő-testület 2004. július 29-i ülé-
sén a hallgatóság egy kis csoportja Szabó
János, Windisch László és Poteczki Imréné
vezetésével a következőket skandálta han-
gosan: "Tűnjetek el a faluból!"

A képviselő-testület eddigi ülésein
ugyanez a szűk csoport már többször lemon-
dásra szólította fel a képviselő-testület tag-
jait. Demokráciában ez állampolgári lehető-
ség és jog, a szabad véleménynyilvánítás
egyik eszköze. A 2004. július 29-i képviselő-
testületi ülésen azonban ez a kisebbség túl-
ment az Alkotmány, valamint a magyar és
európaijogrend által megszabott határon. A
lakóhely szabad megválasztásánakjoga min-
den magyar állampolgár joga és 2004. május
01-től az Európai Unió tagállamaként Ma-
gyarország tekintetében minden Európai
Uniós tagállam állampolgárának a joga is.
Ennek következtében az Európai Uniós tag-
államok bármely állampolgára szabadon
dönthet úgy, hogy mondjuk éppen
Pilisborosjenőn szeretne letelepedni és
Piiisborosjenőn kíván élni. Ahogy bármely
pilisborosjenői magyar állampolgár szaba-
don dönthet úgy, hogy bármely Európai
Uniós tagállam bármely településén szeret-
ne letelepedni, szeretne ott lakni.

A "Tűnjetek el a faluból" felszólítás
megfogalmazói a 2002. október 20-án le-
zajlott önkormányzati választások veszte-
sei. Az elmúlt időszakban e személyek be-
bizonyították, hogy a választópolgárok
döntését nem tudják és nem is kívánják el-
fogadni. Minden tőlük telhetőt megtesz-
nek annak érdekében, 'hogy a 2002. októ-
ber 20-i választási eredményeket megvál-
toztassák. Egy szűk és hangos kisebbség kí-
vánja a többség döntését megváltoztatni.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2003. évi LXXXIX. törvény előf'rásai sze-
rini 2004. július 1-jétŐI bevezetésre került a talajterhelési díj.

Ezen díjat az elfogyasztott vízmennyiség után a csatornaszolgáttatást igénybe nem vevő
vfzfogyasztónak - m3 -ként, a törvény szerint szabályozott mértékben - ketl megfizetnie.

Kénük a Tisztelt Lakosságot, hogy a talajterhelési díj várható magas díja miatt a csatoma
bekötéseit a DMRV Rt-nét rendezni szíveskedjenek.

Továbbá kérjük, eltenó'rizzék a vfzszámláikat, hogy azon a szoigáltatás díja szerepel-e.
PKsborosjenő, 2004. augusztus 5.

Keresztény Anikó mb. jegyző

A "Kézikönyv" stílusát inkább nem mi-
nösiteném.

Ha már vállaljuk, hogy lapot adunk ki,
javasolnám, hogy indulatok, személyeske-
dés nélkül adjunk tárgyszerű, higgadt tájé-
koztatást a lakosságnak, mert az meggyő-
zőbb, és csak úgy tudunk előre lépni.

Még egy kérdés: hitelesnek tartható
szakmailag egy lap, aminek 90%-a a polgár-
mester és még egy másik személy írásaiból
áll?

Kincses Margit
(zongoraművész, zenepedagógus)

' ?

De demokráciában ez nem működik. Ott,
ahol demokrácia van, ott ilyen típusú fel-
szólítások legfeljebb labdarúgó együttesek
szurkoló táborainak szélsőséges szervező-
déseiben hangozhatnak el vagy szélsőséges
politikai csoportosulások hírhedt rendez-
vényein. Ezek a felszólítások ellenkeznek a
demokratikus jogrenddel és jogelvekkel és
minden törvényes eszközzel üldözendők.

Ezen indulatok folyamatos fenntartása
azon személyek alapvető érdeke, akik szá-
mára a 2002. október 20-i önkormányzati
választás a választási vereséget hozta. Azok-
nak a személyeknek, akik ezt a választási
vereséget mind a mai napig nem tudják el-
viselni. Ezek a személyek írják tele képtelen
hazugságokkal, vádaskodásokkal és sérte-
getésekkel a "Falunkért" című kiadványt.
Ezeknek a személyeknek a felelőssége min-
den ezután bekövetkező és ebből fakadó
negatív cselekedet. Ezeknek a személyek-
nek köszönhetjük azt, hogy falunk közéleté-
ben nincs béke, falunk képtelen fejlodni,
megújulni, szépülni.

A képviselő-testület négy éve's mandátu-
mának félidejéhez közel megállapítható,
hogy e szűk kisebbség, mely képtelen elfo-
gadni mind a mai napig a 2002. október 20-
i választások eredményét és melynek veze-
tője Küller János polgármester, minden tő-
le telhetőt megtesz annak érdekében, hogy
ebben a négy éves ciklusban ez a képviselő-
testület eredménytelenül működjön. A fo-
fyamatos obstrukció eredménye az, hogy hiá-
ba dolgozik bármennyit is a képviselő-testiilet,
és hiába dönt bármiről is a fejlődés érdeké-
ben, Küller János polgánnester havi 363
OOO,- Ft díjazásért fotyamatosan obstruálja a
képviselő-testület döntéseit, melynek követ-
keztében falunkban minden változatlan ésfa-
lunk polgárai méltán tapasztalhatják úgy,
hogy ebben a ciklusban nem íörtént semmi-
tyenfejlődés. Ahhoz, hogy falunkban a fejlő-
dés végre elindulhasson, Küller Jánosnak és
segítőinek fel kellene hagyni végre a folya-
matos obstmkcióval. Már csak azért is meg
kellene ezt tenniiik, hogy hihetővé váljon
megnevezésük, "Osszefogás Pilisborosjenő-
ért", valamint kiadványuk címe, "Falun-
kért".

Pilisborosjenő, 2004. augusztus 2.
Dr. Fiák István

n

Nagysikerű honismereti versenyt
rendezett első alkalommal június 12-
én, a Német Nemzetiségi Altalános Is-
kola aktív közreműködésével, a Német
Kisebbségi Onkormányzat. A vetélke-
dőre több héten át készültek a résztve-
vők, az alapos felkészülés az eredmé-
nyeken is meglátszott.

A mintegy másfél órás versenyben 5
diákcsoport vett részt. A csoportokat az
iskola pedagógusainak segítségével köz-
vetlenül az indulás előtt úgy állítottuk
össze, hogy bennük lehetőleg minden
korosztály képviselve legyen. A falu ne-
vezetességeinél állomásokat alakítot-
tunk ki, ahol a résztvevők helyismereti,
történeti kérdésekre válaszoltak. Avaló-
ban fej-fej mellett folyó vetélkedőt több
csoport fejezte be teljesen azonos pont-
számmal, ezért végül is a csekély időkü-
lönbségek döntötték el a sorrendet.

Minden résztvevő a siker élményé-

Iskolai tájékoztató
Ezúton is értesítjük kedves tanuló-

inkat és szüleiket, hogy a 2004/2005-
ös tanév

2004. szeptember l-jén, szerdáa
reggel, 9 urakor kezdodik.

Az. új elsősök köszöntése és rövid
tájékoztató után osztályfőnöki órákat
tartunk.

Kiosztjuk a tankönyveket, lehet je-
lentkezni ebédre, napközibe.

A szünidő hátralévő idejére kelle-
mes időtöltést kíváaunk diákjainknak.

Igazgatói újjáválasztásom július
29-én megtörtént.

Ezúton is szcretném megköszönni
a képviselo-testület bizalmát és a gye-
rekek, a szülők, koüégáim, az oktatá-
si bizottság és a kisebbségi önkor-
mányzal egyhaagú támogatását.

Kérem, hogy az iskolát továbbra is
tekintsélc szívügyűknek!

Jómagam ezt megígérem!

Szívélyes üdvözlertel:
Papp Józsefné

igazgató

Zene
Iskolánkban a zenei tagozat - kis

hangversennyel egybekötött - évnyitó-
ja 2004 szeptember 3-án, 18.00 korlesz.

Pótbeiratkozás a zenei tagozatra
2004 szeptember 1-3-ig, az iskola
gazdasági irodájában, reggel 8.00
órától délután 16.00 óráig.

vel tért haza, a csapatversenyben nyer-
tesek ezen kívül hasznos ajándékokat,
pl. a "Szülőföldünk Pilisborosjenő
2000" c. könyvet kaptak, az egyéni ve-
télkedő eredményes szereplői egy-egy
cserepes rozmanngot, nivós tanszere-
ket vihettek emlékként haza.

Ezúton is szeretnénk az iskola lelkes

pedagógusainak a lelkiismeretes felké-
szítést, a szervezésben való részvételt, a
résztvevő tanulóknak pedig az aktivi-
tást megköszönni!

A honismereti verseny sikere, han-
gulata is azt igazolja, hogy a fiatalok
körében is van érdeklődés falunk törté-
nete, nevezetességei és szokásai iránt
és vannak önzetlen felnőtt támogatói
is a hagyományőrzésnek. Oszintén re-
méljük, hogy a sorozat folytatódik és
egyre több alkalommal tudjuk majd a
fiatalok figyelmét a helyismeret fontos-
ságára felhívni.

n

Germanizmusok

Aufdie Ferse treten: nyomában lenni
valakinek

Aus dem Rahmen

fallen: kilógni a többi
közül

In den Tag
hineinleben: egyik napról a

másikra élni

Teste Dein Deutsch!
Was sagt der Hahn in Deutschland?

a) Kokeldadeldooh!
b) Kikeriki!
c) Kokeliko!
d) Kokoriku!
e) Kokeriko!

Die Antwort ist: b

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

A Budapesti Rendőrkapitányság Vezetőjének kérésére tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a pilisborosjenői körzeti megbízott elérhetősége 2004. augusztus
1-től megváltozott.

Fenti időponttól Obrcián Zsolt közeti megbízott elérhetosége:
06-20 489-6708

Pilisborosjenő, 2004. augusztus 5. Keresztény Anikó
mb. jegyző

Tisztelt Lakosság!
Erd Város Hivatásos Tűzoltósága tájékoztatása alapján a Földművelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium általános tuzgyújtási tilalmat rendelt el mely 2004.
július 24-tol lép érvénybe és visszavonásig érvényben marad!

Pilisborosjenő, 2004. augusztus 5. Keresztény Anikó sk.
mb. jegyző

FELHtVÁS
Tisztelt Allampolgárok!

A jó idő beköszöntével elkezdődtek a kerti munkák. Sok esetben szükségessé
válhat a lemetszett ágak, nyesedékek, száraz növényzet elégetése.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium általános tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
" az erdokre (a kijelölt tuzrakóhelyekre is)
. az erdok 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket is)
. az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra

A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médiákon
keresztül értesülhetnek.

Az élőírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után.
A nemkívánatos tuzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme

érdekében kérjük Onöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírásokat tartsák be.

Vörös János tű. sk

tűzoltóparancsnok
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a mozgásában korlátozott személy(ek) parkolási

igazolványával kapcsolatos eljárás változásairól.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2004. július 1. nap-
jától a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványát
az okmányirodák adják ki. A régi igazolványok 2004 december
31-ig érvényesek, cseréjüket folyamatosan kell kérni.
Igazolványra jogosult:

- súlyos mozgáskorlátozott (közlekedőképességének minősí-
tése során pontjainak száma 7 vagy annál több)

- látási fogyatékos, értelmi fogyatékos, autista, mozgásszervi
fogyatékos

-akik a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló
1032/1971.(VII. 14) Korm.határozat végrehajtásáról szóló
6/1971.(IX.30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítetek

- aki a magasabb összegű családi pótiékra jogosító betegsé-
gekról és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19. ) ESzCsM
rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengén-
látónak (K. l. ), mozgásszervi fogyatékosnak (L. l-5.), értel-
mi fogyatékosnak (M. 1-2.) vagy autistának (N. l. ) minősül
és ezt az /. íza/ntí mellékletben meghatározott szakvélemé-
nyek valamelyikével igazolja.

Beadandó iratok:
kérelcm (új nyomtatvány)

- orvosi szakvélemény
-fénykép(35x'45cm)
A "Kérelem" nyomtatvány adatainak helyességét lakcím ká;-

tyával és személyi igazolvánnyal, útlevélle! kell igazolni.

Az elfogadható orvosi szakvélemények:

2. számú mclléklet a 16411995. (XII. 27. ) Korm. rendelethez

I. fokú orvosi szakvélemény

Név:

Szül. év, hó, nap:
Lakcím:

szám alatti kérelmező szakorvosi vizsgálatát a következők szerint végeztük el:
Diagnózis: (latin és magyar mcgfeleloje)

Allapol leírása: (magyar nyelven)

1. Jobb felső végtag
2. Bal felső végtag
3. Jobb alsó végtag
4. Bal alsó végtag
5. Törzs, gerincoszlop
6. Vázizomzat

Alkalmazott segédeszközök:

Közlekedőképesség minősítése (vizsgálat és szubjektív megítélés alapján):
Eleh'itelszeríien ágyhoz kötött fekvőheteg, és szátlítása csak mentöjánníível hiztusitható:

Eljárás menete:
- kérelem beadása

- az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a jogosult sze-
mélyesen jár el.

- a személyes megjelenésben korlátozott személy az önkor-
mányzat jegyzojénél is beadhatja a kérelmét

- ajogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha ajogosult
nem képes személyesen megjelenni.

- személyes előterjesztéskor a fényképel az okmányiroda készíti
- a jogosult a kérelmet saját kezűleg írja alá, akkor is ha he-

lyette meghatalmazottja jár el,
- a jogosult írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt az

okmányiroda feltünteti
Igazulvány érvényessége

- az igazolvány cseréjére irányuló kéreiem benyújtása esetén
a régi igazolványt le kell adni

- az első igazolvány kiadása illetékmentes, az elveszett- meg-
rongálódott igazolvány cseréjéért illetékbélyegben 2000 Ft-
ot kell fizetni.

- az igazolvány érvényessége a kiállítás napjától számított 3 év, il-
letve a szakvélemény érvényességének időpontjával megegyezik

A kérelmező az adataiban történt változást 15 napon belül
köteles a jegyzőnek, vagy az okmányirodában bejelenteni.

Pilisborosjenő, 2004. augusztus 2.
Kcivsztéiiy Anikó

mh. jeg\'ző

Nyilvántartási sz.:

igen

ii) járás:
b) terhelhetőség:
c) jármű haszn. : (tömegközlek.)

Ervényes gépjárművezetői engedéllyet:

Állapota:
Allapota fennáll:

képtelen(3)
képtelen(3)
képtelen(3)

rendelkezik

végleges

ev

súlyosan nehezített(2)
súlyosan nehezített(2)
súlyosan nehezített(2)

nem rendelkezik

változhat, következö évben

hóóta

nehéz(I)
nehéz(l)
nehéz(l)

felülvizsgálandó

Dátum:

normál(O)
normál(O)
normál(O)

P. H.
háziorvos/szakértő

P. H.
a munkahely azonosító bélyegzoje

Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (gyermekem adatait) a szakvélemény kiállítása, illetve annak véleményezése céljából kezctjék.

kérelmező

Figyelem: Ezen orvosi szakvéleményben szereplő adatok helyességéért a 164/1995. (XII. 27. ) Korm. rendelet 20. § (5)-(7) bekezdései alapjan a kiállító felel.
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Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátóipari
egységekben, közösségi létesítményekben

15. § (1) Kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítmé-
nyekben (továbbiakban: létesítmény) zenét szolgáltatni, hangosí-
tó berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani zajvédelmi
engedélyezés alapján lehet.

(2) Nem visszatérően rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű
hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő,
ha a kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesüléséról.

(3) Üj létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyi-
latkozattal nem pótolható.

(4) A létesítmény használatbavételi engedélye csak zajvédelmi enge-
dély alapján adható ki.

Gépjármuvek üzemeltetésének zajvédelmi előírásai

16. § (1) Gépjárművet üzemeltetni csak a - 4/1984. (I. 23.) EüM sz. rende-
letben megállapított - veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.

(2) Létesítmény zajvédelmi engedélyezésénél fegyelembe kell venni a
forgaimához valószinűsi'thetően hozzá tartozó gépjárművek zajki-
bocsátását.

Ingatlanokon alkalmazandó zajvédelmi előírások

17. § (I) Ingatlanokon hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon,
lemezjátszó stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zajokozás ne ha-
ladja meg e rendeletben meghatározott határértékeket és a veszé-
lyes zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.

(2) Tilos
a) a hangosító berendezéseknek nyitott ablak melletti - az éjsza-

kai irányértéket meghaladó - üzemeltetése,
b) az éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, fűnyí-

ró használata.
c) éjszakai időszakban, valamint vasárnap zajkeltő építési tevé-

kenységet folytatni.

Engedélyezési eljárás

18. § Létesítményekben új hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni,
illetve meglévő hangosító berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, ha
attól származó zajterhelés nem haladja meg a zajterhelési határértéket.

19. § (1) Uj hangosító berendezés telepítését, illetve alkalmazását a létesít-
mény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedé-
lyeztetni köteles.

(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az akusztikai szakértői
véleményt, amely igazolja, hogy a hangosító berendezés muködteté-
se során az nem lépi túl a környezetben megengedett terhelési érté-
ket. sem pedig az épületen belül megengedett zajterhelési értéket, il-
letőleg a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a határérték telje-
süléséhez milyen műszaki vagy egyéb feltételeket kell teljesíteni.
A kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napjait, napi
kezdési és befejezési időpontját, valamint a zajkeltés módját.

(3) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez a létesi'tmény üze-
meltetője a rendelet hatályba lépését követő egy éven belül az (1) és
(2) bekezdéseknek megfelelően üzemeltetési engedélyt köteles kérni.

(4)A hangosító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hatósági
tevékenységet a jegyző látja el.

20. § (I) Az engedélyezett, illetve a meglévo hangosító berendezések által
okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellen-
őrző zajvizsgálatot.

(2) A zajvizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az
üzemeltetőre nézve elmarasztoló - a létesítmény üzemettetője kö-
teles viselni.

(3) Ha a hangosító berendezést az engedélytől eltéróen üzemeltetik, a
létesítmény üzemeltetőjét - legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével
- fel kell szólítani az engedélytől eltéró állapot megszüntetésére.
Létesítmény üzemeltetoje: a létesítmény működési engedélyese.

(4) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak
nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg kell/lehet
tiltani.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtől
származó zajokra zajterhelési határértéket nem lehet megállapíta-
ni, illetve az ilyen zajok méréssel nem vizsgálhatok.

(6) Ha a közönségtől származó zajok a létesítmény szokásos muködé-
se alatt is panaszra adnak okot a szomszédos védendő helyiségek-
ben, a hatóság előírja az üzemeltető részére a létesítmény és a
szomszédos helyiség közötti épületszerkezet én'ényben lévő építé-
si előírások (szabványok) szerinti léghang és testhang szigetelését.

IV. FEJEZET

Fényszabályozás

Altalános rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell a kül-
téri világítás, gyár(ak) telepítése, valamint minden más olyan csele-
kedet vagy tevékenység során, ameiy élet- és környezettani veszé-
lyek forrása lehet, potenciálisan szennyezi(k) az atmoszférát, illetve
veszélyezteti(k) kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot.

(2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések
rendszeres vagy alkalmi működtetésekor is.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a gépjárművek iámpái áital kibocsátott fényre,
b) a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkező fényre,
c) a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilá-

gitásra,
d) a tűzmegelozésben és tűzoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra,
e) sérült személyek szállítására, katasztrófahelyzetek és egyéb sürgős

és elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethető esetekre.

Fényszennyezés elleni védelem

22. §(l)Bárminemű kültéri világításnál az izzók által kibocsátott fény
spektrumának olyannak kell lennie, hogy a 440 nm-nél rövidebb
hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15%-ánál kevesebbjusson. El-
lenkező esetben olyan szűrőt kell alkalmazni, amelyeknek haszná-
latával az előbbi kritérium teljesül.

(2)Annak érdekében, hogy a fényforrás kellemetlen vakítása minimá-
lis legyen, eg)' potenciális észlelő felé irányuló fénysugarak függö-
legessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot.

Kültéri világítás

23. § E rendelet vonatkozásában kültéri világításnak számít bármilyen állan-
cló, vagy ideiglene. s megvilágítás, amely kültéri és éjszakai használatban
van. Ilyenek:

a) közvilágítás (utcai világítás),
b) díszkivilágítás és parkok kivilágítása,
c) sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása,
d) szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek megvilágítása.
f) megvilágított hirdetések (fényposzterek),
g) biztonsági világítás,

h) kirakatok megvilágítása,
i) ingatlanok kiiltéri v'lágítása.

24. § (1) Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsátása
kerülendő és a megvilágítást olyan izzókfelhasznáiásával kell elér-
ni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az
élőlények természetes viselkedését.

(2) Az újonnan beiktatásra kerülő utcai világítást oly módon kel! kiala-
kítani, hogy
a) a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó

horizontális sík alá veti'tse,
b) az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumgőz

izzók,

c)a lámpáknak fénykibocsátást szabályozó szerkezeteket. vagy
dupla izzókat kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé teszik a fény-
sugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjfél
után. E redukciót nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor
a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti biztonság-
nak megfelelő szabványt.

(3) Középületek, emlékművek és kertek díszkivilágítása bármilyen
izzó alkalmazásával elérhető. feltéve, hogy azokat éjfél után ki-
kapcsolják, de úgy kell megvilágítani, hogy a fény lefelé legyen
irányítva. Olyan esetben, ha nincs más megoldás, mint a felfelé
való világítás, a búrák és árnyékolópajzsok használatával mini-
málisra kell csökkenteni a felesleges fényszóródást.
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(4) A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás liármilyen
izzóva] elérhető, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják.

(5) Vetítők és lézerek használata reklámozás, szőrakozás és kulturális
események céljából nem megengedett.

Kültéri világító berendezés üzembe helyezése és muködtetése

25. § (1) Létesítményekben kültéri világító berendezést üzembe helyezni és
üzemben tartani fényvédelmi engedélyezés alapján lehet.

(2)Nem visszatérően rendszeresen üzemeltetett, 'alkalmi üzemelésd
fénykibocsájtó berendezés engedélyezése iránti kérelemnél ele-
gendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányértékek teljesüléséről.

(3) Uj létesítmények esetén az világítástechnikai szakvélemény szemé-
lyes nyilatkozattal nem pótolható.

(4) A létesítmeny használatbavételi engedélye csak fényvédelmi enge-
dély alapján adható ki.

Engedélyezési eljárás

26. § Bármely új fejlesztés részét képező kültéri világítási tervezetet be kell
terjeszteni, mint az építési engedély kérelem mellékletét.

27. § (1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell világítástechnikai szak-
értoi véleményt, amely igazolja, hogy a fénykibocsájtó berendezés
mú'ködtetése során az nem lépi túl amegengedett teí-helési értéket,
illetőleg a szakvéleménynek tartalmaznia keli azt is, hogy a terve-
zett világítás éppen szükséges a biztonsághoz és a munkahoz, vala-
mint minimális a fényszóródásból és helytelen beállításból szárma-
zó potenciális szennyezés.
A kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének napjait,
napi kezdési és befejezési időpontját.

(2)Avilágító berendezések üzemelteté.sével kapcsolatos hatósági te-
vékenységet a körjegyző látja el.

28. §(l)Az engedéiyezeti, illetve a meglévő berendezések által okozott
fe"ysze"nyezésre vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet
ellenőrző fényv'izsgálatot.

(2) A vizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az üze-
meltctore nézve elmarasztaló - a fénykibocsájtó berendezés üze-
meltetője köteles visclni.

(3) Ha a berendezést az engedélytől eltéröen üzemeltetik, az üzemel-
tetőt - legfeljebb 8 napos határidő kitűzéséve! - fel kell szólítani az
engedélytől eltérő állapot megszüntetésére.

(4) Amennyiben a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője a felszólí-
tásnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg
ketl tiltani.

V. FEJEZET

Szabálysértési rendelkezések

29. §Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, vagy tiltó rendelkezéseket
nem tartja be - feltéve. hogy cselekménye súlyosabb büntető rendelke-
zések alá nem esik - szabálysértést követ el és
(1) 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:

a) a parlagtu visszaszorítás szabályairól szóló rendelkezéseket,
b) ajény-, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályokat meg-

sértő üzemeltető,

c) a fény-, zajkibocsátás és zajterhelési irányértékeket túllépi.
d) közhasználatú vagy zöldterületen járművet mos,
e) a tulajdonos, vagy használó, aki a területén lévő zöldterületek

gondozását elmulasztja,
f) a közhasználatú zöldterületet és az építményeinek, berendezése-

inek, felszereléseinek állagát szándékosan megrongálja.
(2) 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:

a) közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el,
b) közpark területére gépkocsival behajt,
c) a kozhasználatú zöldterületet és azok építményeit, berendezése-

it, felszerelését rendeltetéstől eltéró módon használja vagy gon-
datlanul megrongálja,

30. § Szabálysértési eljárást, - mint elsőfokú szabálysértési hatóság - a jegy-
zőfotytatjale.

31. § A szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben a közterület-fel-
ügyelo helyszíni bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság 10 OOO,- Ft-if
terjedhet.
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VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyzo gond'oskodik.
(3) Ezzel egyidejuleg hatályát veszti a zajvédelemról szóló 2/1995. (I[.

13.) számú helyi rendelet.

Küller János sk.
polgánnester

Keresztény Anikó sk.
mb. jegyző

Pilisborosjeno Önkormányzat Képviselo-testületének
38/2004. (VIII 20.) Kt. rendelete az adózás rendjéről
és mértékéröl szóló 8/2003. (V. 15.) Kt. rendelettel

módosított 21/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazott elvek figvelem-
beveteleveUzadozásrendjéről szófó 2003. évi XCII. törvényben, °a'heÍyi
adókról szóló 1990, évi C. törvényben foglalt felhatalmazás alapíán a Kéo-
viselő-testület az alábbi helyi rendeletet a'lkotja:

l.§
A rcnddet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Egyedülálló> vagy nyugdíjas házaspárok esetében akiknél az'egy főreju-

tóJovedele"'' "em haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 15Ó%-át.''A
(4)bekezdésben maximált kedvezményt az adóalany kérelmére aje.wzo'en'-
gedélyezheti.

2.§
A rendelet^ § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. ̂§ (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó

vagy^ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban:
iparűzési tevékenység).

3.§
A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15- §. Az állandő és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A yállalkozó állandó j'ellegű iparűzési tevékenységet végez az önkor-

manyzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel ren-
delkezik fiiggetlenül attól hogy tevékenységét részben vagy egész-
ben székhelyén /telephelyén/ ki'vül folytatja.

(2) Ideiglenesjellegu az iparűzési tevekenyég, ha az önkormányzat ille-
tékességi területén az ott székhellyel/telephellyel nem rendelkező
vállalkozó:

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet füiytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti eróforrást tár

fel vagy kutat, fel. téve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal
végzett tevékenység időtartama adóéven beliil meghaladja a 30
napot, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység'fblytat'ásának
idotartama meghaladja a 180 napot, akkor a tevekenység végzésé-
nek helye telephelynek minősül."

c) bármelv 7 a)és b) pontba nem sorolható - tevékenység, ha annak
folytatásaról közvetlenül bevételre tesz szert, fettéve, ha egyetien
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik szét
telephellyel. - -. --.., -.,

4.§
Arendelet 16. §. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) ̂  önkormányzat illetekessegi terültén ideiglenes (alkalmi) jelleggel

vegzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének Fdö-
tartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

5.§
Arendelet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészülki:
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mér-

téke:

a) Piaavagyvásározó kereskedelmi tevékenység esetén napi 5ö()-Fl.
b) Epitoipari természeti eróforrást teltáró vagy kutató tevékenység

esetén, ha folyamatosan vagv megszakításokkal végzett tevékenység
idötartama az adóéven belül 30 napot meghaladja, de nem éri ela
180 napot, akkor napi 1 OOO,- Ft.
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c) bármely - a) és b) pontba nem sorolható - tevékenység, ha annak
folytatásáról közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel,
telephellyel, akkor napi 500, - Ft.

6.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatátyba. Kihirdetéséről ajegyző gon-

doskodik.

A rendelet 1. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba.

Küller János sk.

polgármester
Keresztém'Anikó sk.

mb. jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
39/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelete az állatok tartásáról szóló

27/2004. (V. 18.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.
évi LXV. tv. (Otv. ) 16. § (1) bekezdésében, továbbá az Otv. 11. §-ban biz-
losított jogkörében eljárva, figyelemmei az állategészségügyről szóló 1995.
évi XCI tv. és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméról és kíméletéról
szóló 1998. évi XXVIII. tv., valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített
eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (11. 26.)
Korm. rendelet alapján a 27/2004. (V. 18. ) Kt. rendeletet az alábbiak szerint
módosítj'a:

l.§
A rendelet 2. §-az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
Nem minősü! állattartásnak az esetenként közvetlen fogyasztásra besz-

erzett, vágásra szánt, legfeljebb 5 napig tartott kistestű haszonállat (maxi-
mum 10 db). Az állatokat levágásig zárt helyen kell tartani.

2.§
A rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezésre módosul:
14. § (1) Azeb tulajdonosa vagy tartója köteles minden 3 hónaposnál

idősebb ebet veszettség ellen beoitani a 3 hónapos kort elérteket 30 napon
bclül, majd az clső oltást követőcn 6 hónapon belül, ezt köveíőcn évenként.*

3.§
A rendelet az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

17. §. Macskatartás szabályai
(1) Ingatlanonként 3 macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig

tartható.
(2) Az ingatlanokon elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan

tulajdonosa, illetőleg használója köteles gondoskodni.

4.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ktiller János sk. Keresztény Anikó sk.
polgármester mh. jegyw

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselo-testületének
40/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
29/2004. (V. 18.), a 24/2004. (FV. 06. ) és 12/2004. (III. 15.) Kt. ren-
delettel módosított 14/2003. (VII. 15.) Kt. rendelet módosításáról

A 14/2003. (VII. 15) sz. Kt. rendelet 2. §-a helyébe a köveíkező ren-
delkezés lép:

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő közigazgatási
területén élő valamennyi állandó lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
(2) A rendelet hatálya a Szt. 7. § (l)bekezdésében meghatározott ellátá-

. mód. 41/191)7. (V. 28. ) FM rendelet 213. § (4) bckezdésébol kiemelt szöveg

sok tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiter-
jed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beu-
tazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvénv rendelkezései
szerint fogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló

1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott. valamint
b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskoróak járadéka tekin-

tetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alka-
Imazásáról szóló 1408/71/EGKtanácsi rendeletben meghatározott

jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2.§
A 14/2003. (VII. 15.) sz. Kt. rendelet 3. §-a következő új (6) bekezdéssel

egészül ki:
3. § (6) Ha a 2. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a szociális

ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más tagállam, illetve nemzetközi alapján
azonosjogállást élvező más állam illetékes hatóságának igazolása szükséges,
akkor közvetítő szervként a Magyar Allamkincstár Pest Megyei Területi
Igazgatósága jár el.

3.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Kiiller János sk.

polgánnester
Keresztény Anikó sk.

mh. jeQ'ző

Pilisborosjeno Község Onkormányzat Képviselő-testületének
41/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelete a gyermekek védelméröl

és a gyámügyi igazgatásról szóló 13/2004. (II. 15) Kt. rendelet
módosításáról

l.§
A 13/2004.(II.15) K.t. rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A törvény hatálya

2. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérés-
sel Pilisborosjenő közigazgatási területén állandó lakóhellyel ren-
delkező mag^'ar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerző-
dés másként nem rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási en-
gedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekült-
ként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők bejelentett lakó-
helye különböző illetékességi területen található, a támogatások
megállapítására akkor van lehetőség, ha u gyermek pilisborosjenői
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik. Ha a gyermek bejelen-
tett lakóhelye egyik szülőjének lakcímével sem azonos, a támogatá-
sok megállapítására akkor van lehetőség, ha az anya pilisborosjenői
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3)A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe
tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvéáelmi támogatás tekinte-
tében az (I) és (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az
Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampoigárainak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásárót szóló 2001. évi XXXIX.
töi-vény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózko-
dó gyermekeire is.

(5) E rendelet szerint kell eljárni az (1), (3) és (4) bekezdésben megha-
tározott személyeken kívü! a Pilisborosjenő területén tartózkodó
nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideigle-
nes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés el-
mulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan
kárraljárna.



16 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

2.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséról ajegyző gon-

doskodik.

Küller János sk.

polgármester
Keresztény Anikó sk.

mb. jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének
42/2004. CVIII. 20.) Kt. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 05.) Kt. rendelet módosításáról

l.§
A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel
- a Pilisborosjenő közigazgatási területén tartózkodó magyar állam-
polgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendel-
kezik- az állandó tartózkodásra jogosító sze...élyi igazolványnyal ren-

delkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekült-
ként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekez-
désben foglaltakon túlmenően kiteq'ed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései sze-
rintjogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire.

(3) A Pilisborosjenő közigazgatási területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú
elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző

gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Keresztény Anikó sk.
mb. jegyző
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hzt hallom úton-úüélen, és ezt mondom
én magam is.

Elegünk van - mondják, mert nem törté-
nik itt semmi. Nem épül út, és nem vágják le
mé'g a füvet sem. Igazuk van. Valóban, sem-
mi nem épül és nem vágták le még a füvet
sem.

Elegünk van roind a két oldalból, mert itt
csak harc van - mondják. Mondanám, hogy
igazuk van, de nem mondom, mert útálom
ezt a két oldalra osztást. Nincs itt két oldal,
csak vannak itt olyan emberek, akik akarnak
tenni a faluért, és van olyan ember, aki meg-
akadályozza ezt. Megteheti, mert egyedül az
ő kezében van a kulcs. Illetve a toll, ami se-
hogyan sem akar fogni, nem akar semmit
aláírni. Ez nem két otdal, hanem különféle
gondolkodású emberek együttélése, és en-
nek az egyuttélésnek a harmonikussá tétele
- bizony a polgármester dolga. Lenne.

Elegünk van a Falunkért és a Hírmondó
újságból is - mondják. Na itt álljunk meg
egypillanatra.

OPE-Falunkért. Ebből nekem is ele-

gem van. Pedig szót sem érdemelne, ha
nem volna alkalmas az amúgy is rossz köz-
hangulat megrontására, ha nyelvezete
nem volna a gyűlöletbeszéd melegágya, ha
nem volna tele rágalmakkal és hazugsá-
gokkal. De tele van. A rágalmakat elintézi
a bíróság. Am a hazugságokat elhiszik a
befolyásolhatók, az alulinformáltak, azok,
akik nem gondolkoznak, akik azt mondják,

hogy milyen jól megmagyarázza a polgár-
mester. Mit? A bizonyítványt? Ha csak úgy
nem. Mert azt bizony magyarázni kell ala-
posan, amikor megbukik az ember.

Onkormányzat-Hírmondó. Bizony ne-
kem is elegem van abból, hogy nem tudunk
sok jó dologról tájékoztatni, mert az imént
említett ok miatt itt nem történik sok jó. Ir-
juk meg állandóan, hogy már megint nem
tudtunk előre lépni, még egy másoknak és
máshol, bárhol természetes fűnyírás ügyé-
ben sem, mert mondvacsinált okok miatt

nincs aláírás? Azaz nincs engedélyezve? De
nem tudjuk például elérni hónapok óta még
azt sem, hogy anyakönyvi híreket kapjunk a
hivataltól. Ki született, ki halt meg. Nem
kap híreket az Onkormányzattól a szerkesz-
tőség, és még a kötelezően megjelentetendő
rendeleteket, határozatokat is ki kell rimán-
kodni. Es nem kapja vissza az elromlott szá-
mítógépét több mint három hónapja az új-
ság a hivataltól, de még csak választ sem kap
arra nézvést, hogy miért?

Mégis, ezek a kisebb bajok. Mármint az
újságok.

Nekem például abból van elegem, hogy
hamarosan eltelik két év, és hiába dolgoz-
tunk nagyon sokat. Igen, a képviselő-testü-
letre gondolok, ha tetszik a "hetekre", akik
a teljességgel alkalmatlan hivatal helyett ké-
szítették az előterjesztéseket. Hiába talál-
tunk pl. vállalkozót, aki a falu összes útját,
mind a harmincvalahány kilométernyit

2004. SZEPTEMBER
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megcsinálta volna rendkívül kedvező felté-
telekkel, ha a polgármester - félrevezetve a
testületet - nem odázza el hónapokig a
szerződés megkötését, mindaddig, amíg a
vállalkozó már belekezdett egy igen nagy
munkába, és minket már nem tudott elvál-
lalni. Igazából ezért kellett volna a legna-
gyobb fegyelmit kapnia a polgármesternek
- persze ez is csak egy újabb lett volna azok
közül, amiről elhiteti hangoskodó híveivel,
hogy az törvénytelen volt. De beszéljek csak
a saját területemről, a kultúráról. Elegem
van abból, hogy a polgármester kioktat:
nem kell ide könyvtár, úgysem olvasnak az
emberek, nem kell ide színház, mert aki
akar, az bemegy Pestre, nem kell az ifjúság-
nak program, mert úgysem érdekli őket.
Elegem van abból, hogy az alpolgármester
olyannyira lenézi az itteni embereket, hogy
nem átallja azt mondani a falugyűlésen:
nem kell ide magas kultúra. le kell szállni az
egyszerű emberek színvonalára. En ezt bi-
zony kikértem volna magamnak, de sajnos,
a hívek még ezt is megtapsolták. Elegem
van abból, hogy a művelődési ház ezen a
nyáron is végig zárva volt, és a gysrekek
megint az utcán csellengtek.

Napokig tudom sorohii, mi mindenbőlvan
elegem. S ha most azt kérdezüc, akkor miért
nem adom fel? - azt mondom: éppen ezért.
Mert meg kell változtatni ezt a szemléletet.

(Fotyt atás a következő oldalon.)

Jobb késfín, mint soha

l*i(isborusjeiiü
btífejezett beruházásainak

utóvizsgsílatíi

A képviselő-testület döntései
számokban

Kisebbségi hírek

r A TA 'ilisborosjenői Nagyon
Testvérek

^iégis lesz internetünk

Zenei tábor

Alagút vagy délibáb

Kedves "Hetek"
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Nem létezhet, hogy a polgármester azt
mondja híveinek: úri passzió az Internet, amit
ezek a gazdagok találtak ki maguknak, elviszi
a falu pénzét, és ezért nem tudunk nektek
több segélyt adni. Holott ez lett volna az első
olyan vállalkozás, ami végre pénzí is hoz a fa-
lunak, amiből talán még segélyt is lehetett
volna adni. Persze, csak annak, aki valóban
rászorul. Es még fukaszálásra is jutott volna.

Nera lehet, hogy a polgármester a számí-
tógép használatát szükségtelen úri passzió-
nak minősítse.

Nem lehet, hogy a falu és a képviselők is,
az OPE-FALUNKERT címu újságjából tud-
ják meg az Onkormányzat híreit. Tehát, hogy
hivatalos adatokat kiadnak egy olyan ujság-
nak, amelyik nem az Onkormányzaté. Es az-
tán ezeket a híreket még elferdítve is hozza
le az üjság. Ha odaadták - szabálysértés, tia
megszerezték - rendőrségi vizsgálat kell.

Nem lehet, hogy elhíreszteljék: kinyírták
a Művelődési Ház vezetőjét is. Nem azt
mondják ami a helyzet, hogy lejárt a szerző-
dése, és az új pályázaton már nem indult -
hanem elhíresztelik, hogy kinyírták. Ez a
legfájóbb pontom, ezért elmondom, hogy
egy ilyen intézmény vezetői posztját csak és
kizárólag szakirányú, felsőfokú végzettségű

ember láthatja el. Ez a törvény, és ez volt
már akkor is, amikor alkalmazta az előző
testület - szabálytalanul. Mindez nem lett
volna olyan nagy baj, ha ebben a Házban
minden korosztály megkapja azt, ami neki a
falunkra is érvényes művelődési törvény
szerint jár. Vagy legalább annyit el lehetett
volna érni két év alatt, hogy azt a nyikorgó
ajtót a művelődési házban megolajozzák, és
a kiégett izzókat kicseréljék...

Nem lehet, sőt tilos, hogy a polgármester
hazavigye a hivatalből a hivatalos iratokat.

Nem lehet, hogy az legyen a gyakorlat,
hogy ha nem tudja, hogy az éppen terítéken
lévő kérdésben hogyan is kell döntenie, mert
erre éppen elfelejtették felkészíteni otthon,
akkor gyors telefon haza: mit is csináljak?
Kit választott a falu? Az élettársát? Vagy őt?

Nem lehet, hogy ne legyen zárszámadása a
falunak április vége helyett még szeptember
elején se, legfőképp azért, mert a polgármes-
ter nem szolgáltat adatokat időben, külön ké-

résre sem a független könywizsgálónak.
Nem lehet, hogy pusztán dacból, még a

fűkaszálást se írja alá.
Nem lehet, hogy hónapok óta nem tud

elszámolni azzal, vajon kitől is vettük meg
13 millióért a murvabányát? és hogy miért

nem az önkormányzat, hanem az eladó fél
jogászát kérte fel az ügyintézésre?

Nem lehet, hogy mániákusan csak a hibá-
kat keresse, hogy egyetlen egy esetben sem
hangzott még el szájából: a - keressük meg a
megoldást, az - oldjuk meg a problémát.

Nem lehet, hogy amikor az O hőn szere-
tett falujába meghívják a német kisebbségi
ombudsmant egy ünnepségre, el sem jön,
egy kézfogásra legalább.

Nem lehet, hogy elfelejt köszönni.
Nem lehet, hogy ne fogja fel: 14 éve meg-

szűnt a tanácselnökök egyeduralma. Ma egy
polgármesternek reprezentálni kell, pénzt
hozni a falunak, lobbizni, pályázni, lehetősé-
geket keresni, és dolgozni a hivatalában, és
végrehajtani a képviselő-testület döntéseit.
Ez a megválasztott testület az Ő munkálta-
tója. Meg keliene ezt végre jegyezni.

Egyetértek mindazokkal, akiknek nem
csak elegük, hanem igazuk is van.

En magamban már meghirdettem a nul-
la toleranciát. De ezzel együtt meghirdet-
hetjük a versenyt is: ki tudja jobb belátásra
bírni, kizárólag a falu érdekében?

Varsányi Zsuzsa
képviselő

"9
r

108/2004 (VI.24) M. KT halározat
Pilisborosjenő Község Onkormányzat

képviselő-testülete
10 főből 10 igen szavazattal

úgy dönt, hogy elfogadja a FONIX 92 KFT
(1126 Budapest, Böszörményi út 36/a)

árajánlatát, és egyszeri alkalommal
megbízza Pilisborosjenő

közterületeinek fukaszálására.

Felelős; polgármesterjegyzo
Határidő:2004júliusl5

Már szeptember közepét írjuk, de a határo-
zatot még most sem írta alá a polgármester úr,
annak ellenére, hogy azt ő maga is megszavaz-
ta. Tehát - hogy magyarul mondjam - nem
rendelte el a fűkaszálást. A gaz meg csak egy-
re nőtt. Ugyanis ez a természete. Amiénk meg
az, hogy ez nekünk nem tetszik. Eppen ezért

güudöiíük úgy KujbtlS M&lialiual, a MííSZaki
Bizottság külsős tagjával és a kisfiammaí,
Marekkal egyűtt, hogy legalább a falu fő he-
lyén, a polgármesteri hivatal tőszomszédságá-
ban learatjuk az immár embermagasságúra
nőtt termést. Es láss csodát, más is így gondol-
ta. Alig hogy elkezdtük a munkát, megjelent
egy úr, motoros fűkaszával fölszerelkezve és
elkezdett dolgozni a tér másik oldalán. Nagy
örömünkbsn beszédbe eIegyedíúKk. Hamarc-
san kiderült, hogy ő egy magánvállalkozó, akit
a polgármester bízott meg a központi terület
lekaszálásával, mondván, hogy ő majd kifizeti.

Ez önmagában még dicséretet is érdeme!-
ne, ha nem lenne immár több mint két hónap-
ja egy érvényben lévő, de mindeddig végre
nem hajtott képviselő-testületi határozat arról,
hogy ki, mikor és mennyiért végezze el az egész
falu terükténe.z\ a munkát.

Ezért a polgánnester úr magánakciója szá-

luüiura kissé fuicsa. Bár azl azéit iiem nehéz
megérteni hogy miért éppen itt vágatta le az em-
bermagasságú gaztengert. Valószínűleg azért,
mert naponta legalább kétszer kénytelen erre
sétálni, mivel a lakása és a hivatala közé esik, és
az elvadult természet látványa már őt is zavarta.

Kedves Polgármester Ur!

Minden esetre szeretoéía megnyugtaíni,
hogy azért a részért, amit mi hárman arattunk
le, egy fillért sem kell fizetnie. De a kérdés
azért kérdés marad: vajon miért nem érdekli a
falu többi része is, és vajon miért nem hajtotta
végre a határozatot, ami egyébként Onre köte-
lező érvényű, és amit még ráadásul On is meg-
szavazott?

Keresztessy Péter
képviselő

2004 szeptember 04.
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Ilyen volt A nagy betakarítás Ilyen lett
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sborosjenő efejezett erii lázásaiiiia iitóvizsgá ata

A Képviselő-testület 167/2002. (XI. 04.) Kt. határozatával
kötelezte bizottságainkat arra, hogy az 1998-2002 évek dön-
téseit és megállapodásait vizsgálja felül. A felülvizsgálat ré-
szeként ez év március 26-án kelt levelünkben kéréssel fordul-
tunk Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalához, hogy az utóbbi években községünkben megvaló-
sult beruházások utóvizsgálatához az általunk fontosnak tar-
tott 13 pontban felsorolt terveket és iratokat jegyzék kísére-
tében adja át részünkre. Kértük azt is, hogy amennyiben azok
valamelyikét nem tudnák biztosítani, úgy szíveskedjenek an-
nak hiányát írásban indokolai.

A Polgármesteri Hivatal 7-4/2004. sz. levelének (kelt: 2004
ápr. ) mellékleteként nagyon hiányosan, a beruházásoknak
nem a leglényegesebb iratait átadta. A hiányzó dokumentu-
mokra érdemi indokokkal nem szolgált, illetvc annyi meg-
jegyzéssel élt, hogy nincs, nem készült.

A hivatkozott levelünkben felsorolt pontok sorrendjében
tesszük meg észrevételünket, azok összegzését ésjavaslatot a
toyábbiakra nézvést.

Az utóvizsgálat megállapításait a hiányzó tervanyagok nél-
kül az alábbiak szerint tesszük meg:

I. "Papi-földek" beruházása.

ad. l) Beruházási alapokmány nincs. A Polgármesteri Hi-
vatal levelében közli, hogy ezt nem kell elkészíteni. Vélemé-
nyünk szerint el kell készíteni. A 217/1998. /XI.30./ Korm.
endelet (4. sz.melléklet 5., 6., 8., 9. pontok) ezt kötelező ér-

vényűen írja elő.
Az alapokmány a beruházások finanszírozásának alapja,

amelyben a beruházás célját, megnevezését, helyét, kezdési
és befejezési határidejét, valamint pénzügyi előirányzatát
kell feltüntetni. Az okmány elkészítése a beruházásért fele-
lős szervezet feladata. Ennek hiányában beruházás nem
kezdhető.

ad.2) A tárgyra vonatkozó pályázati versenytárgyalás anya-
gát nem kaptuk meg a Polgármesteri Hivataltól. Itt fogalma-
zódtak meg azok a tartalmi, műszaki, mennyiségi előirányzat-
ok, amelyek a versenytárgyalást indokolttá tették.

Ennek helyében egy 2001. május 5-én készült jegyzőköny-
vi kivonatot kaptunk, amelyből megtudtuk, hogy a kiírt köz-
beszerzési pályázat győztese a "PENTA Altalános Epítőipari
Kft.". Nem tudtuk meg, hogy hány pályázó vett részt a ver-
senytárgyaláson és azt sem, hogy milyen műszaki és tartalmi
elvárásokat fogalmazott meg ebbea a beruházó.

Találtunk utalást arra, hogy a versenytárgyalás és a gene-
rálkivitelezői szerződés alapjául a jóváhagyott kiviteli tervek
szolgáltak.

Nem tudni, hogy a Polgármesteri Hivatalnak milyen érde-
ke fűződik ahhoz, hogy ezt az anyagrészt a Képviselő-testü-
letnek ne adja át betekintésre.

ad.3. ) A generálkivitelezői szerződés 2001. május 14-én
127 058 875.-Ft összeggel létrejött. Ez a pályázati versenytár-
gyalás alapján a "Papi-földek,, összközművesítését (vízellátás,
gázellátás, szennyvízcsatorna, útépítés, elektromos ellátás és
hírközlés) tartalmazza. Az összközművesítés kivitelezésének
határideje szerződés szerint 2001. szeptember 30. Az út és
közterületek szilárdburkolatainak elkészítése 2002. május
15. Véghatáridő, pénzügyi lezárás 2002. december 1.

Ezeket a rész és véghatáridőket a pályázati kiírás hiányá-
ban nem tudjuk pontosítani.

A szerződő felek 2001. július 17-én módosítják a generál-
kivitelezői szerződést, mert beruházó oly nagy mértékű és
összegű pótmunkákat rendelt el, ami új tervezéseket és mű-
szaki tartalmi változást eredményezett a pályázati versenytár-
gyalás során meghirdetetthez képest.

A műszaki és tartalmi változást eredményező pótmunkák

elrendelésének szükségességére való utalást, indoklást nem
találni, A generálkivitelezői szerződés módosítása az alábbi
pótmunkákkal egészült ki.

Kopóréteg a belső utakra
Gépkocsibehajtók építése (48, db.)
Víz tápvezeték építése
Bodza u. szőnyegterítése
Fő ú. helyreállítása a Kossuth tér és a
Bessenyei ház között

Osszesen:
25% ÁFA

Pótmunka összesen:

20 744 OOO,- Ft
3 550 OOO,- Ft
6 700 OOO,- Ft
1 084 OOO,- Ft

5 274 644, - Ft

37 352 644, - Ft
9 338 161, - Ft

46 690 805, - Ft.

Ezt követően, ami még ide nem fért be, arra ugyancsak a
"Papi-földek" költségeinek terhére szerződő felek még egy
külon fővállalkozási szerződést kötöttek 2001. július 17-én.

Utépítés Bessenyei háztól a "papi földekig" tárgyában
(tervezés és kivitelezés), amelynek összege: 12. 868. 900, - Ft

A fentiek alapján a versenytárgyalás eredmény kihirdeté-
sét követően két hónapon belül 59 559 705, - Ft összegű pót-
munkát rendelt el a beruházó. Ezek a pótmunkák köszönési
viszonyban sincsenek a versenytárgyalás során meghirdetett
munkákkal. Felújítási, fenntartási és magánérdekeket szol-
gáló munkák, amelyek nem is kerülhettek a hivatalosan pá-
lyáztatott beruházási fejlesztések fogalomkörébe.

További érdekessége még a pótmunkák történetének,
hogy a pótmuakákra vonatkozó terveztetést már nem a be-
ruházó rendelte meg, hanem a generálkivitelező (PENTA
Kft. ) attól a Schlick Mérnökiroda Kft-től, amely cég a beru-
házás műszaki ellenőrzését is ellátta. Ez a cég tervezte, el-
lenőrizte és hiba nélkül átvette a beruházást a beruházóval
egyetértésben. A pótmunkákra készített tervekjóváhagyása,
engedélyezése nem történt meg. Erre való utalást nem talál-
tunk.

A fentiek alapján a PENTA Kft-vel megkötött szerződé-
sek végösszege az alábbiak szerint alakult:

Generálkivitelezői szerződés
Pótmunkák szerződött összege

127 058 875, - Ft
59 559 705 - Ft

Os sze s en: 186 618 580, - Ft

Plusz 5 db építési telek (5667 m2) kompenzálás jogcímén.

A továbbiakban egy olyan tervezői szerződés fínanszírozá-
sa történt a "Papi földek" bemházásának a terhére, ami egy
egészen más tárgyköru fogalomba tartozik. Ez az alábbi
munka:

Pilisborosjenő belterületi felszíni vízelvezetés koncepció
terve.

Kifízetve (2001. június 12.) 2 875 OOO,- Ft.

Megállapítható, hogy a Közbeszerzési Ertesítőben megje-
lent Hirdetmény a "Papi-földek" elnevezésű ingatlan együt-
tes beruházására kiírt pályázatban tudatosan kerülték ki azo-
kat & pótmunkákat, amelyeket közvetlenül a versenytárgya-
lás eredményének kihirdetése után elrendeltek. Megsértet-
ték a versenytárgyalás szabályait, esélyegyenlőséget nem biz-
tosítva a többi pályázó részére.

A jogsértésen túl etikátlan is az eljárás, mivel a verseny-
tárgyalás győztesének első számú vezetője külsős bizottsági
tagja volt az Oakormányzat akkori Műszaki Bizottságának.
Módja volt az előzetes terwéleményezési tárgyalásokon
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résztvenni. Joggal feltételezhető, hogy az előkészítési mun-
kák irányítása, engedélyeztetése már megalapozta a
nagyösszegű pótmunkát. A pótmunkák vállalkozói díjtételeit
és összegét kedve szerint tehette meg. A beruházó a pótmun-
kákra vonatkozó szerződéses összegeket vita és egyeztetés
nélkül fogadta el. A pótmunkákkal kapcsolatban még néhány
megjegyzés:

- Kopóréteg a belső utakra: sem a tervező, sem pedig a jó-
váhagyó szerv, de korábban a beruházó sem látta szüksé-
gesnek. Akkor ezt miért rendelték meg utólag 20 millió
forintért? Kinek a kívánságára?

- Gépkocsibehajtók építésének pótmegrendelésénél az in-
gatlan-tulajdonosokkal történt megegyezésre hivatkoz-
nak. Ekkor a 48 db építési telekből még csak 4 db került
értékesítésre. Az akkor még nem létező 44 tulajdonost ki
kérdezte meg? Az erre fordított 3,5 millió forintot nem a
magánszemély, hanem a község fínanszírozta.

- Víztápvezeték építése címén kiváltásra került a Szent
Donát u. NA 80-as ivóvízvezeték NA 100-asra. Mi a kö-
ze ennek a "Papi földek" beruházásához? (a DMRV fel-
adata lett volna) A tervezés időszakában ezt miért felej-
tette ki a beruházó?

- Fő út helyreállítása a Kossuth tértől a Bessenyei házig.
Utépítés a Bessenyei háztól a "Papi földekig". Még kö-
szönő viszonyba se hozható a tárgyat érintő beruházás-
sal.

Ezekben az ügyekben részletekre kitérő fegyelmi vizsgála-
totjavaslunk lefolytatni.

ad. 4. ) A beruházási munka jóváhagyott kiviteli terveit és
azokjóváhagyási záradékait a Polgármesteri Hivatal nem ad-
ta át. A vízjogi engedélyt megkaptuk. Vizsgálandó, hogy a jó-
váhagyott tervek vizsgálatra történő átadását mért tagadta
meg a Polgármesteri Hivatal.

ad. 5.) A kért építési napló másolatokat nem kaptuk meg.
.*>. Polgármesteri Hivatal írásban közölte, hogy ez nem áll ren-
delkezésére. Az építési napló a megrendelő és a kivitelező
közös okmánya, amelyben rögzítik az építési-szerelési munka
elvégzésének jellemző mozzanatait. Ez elválaszthatatlan ré-
sze a befejezett munkák átadási dokumentációjának, amelyet
a beruházó és üzemeltető köteles megőrizni.

Az építési napló eltűnése miatt fegyelmi yizsgálat megin-
dítását javasoljuk.

ad. 6. ) A kivitelező által készített megvalósulási tervet nem
kaptuk meg. A Polgármesteri Hivatal közlése szerint ilyen
nem készült. Ha ez nem készült, akkor a munka műszaki át-
adás-átvételét meg kellett volna hiúsítar-L Ajóváhagyott kivi-
teli tervek és a megvalósulási tervek hiányában utólag ellen-
őrizhetetlen a ténylegesen megvalósult létesítmények meny-
nyisége és nagyságrendje.

Fegyelmi vizsgálat elrendelését javasoljuk.
ad. 7.)Az átadás-átvételi jegyzőkönyveket megkaptuk. Ha

igaz az, hogy a műszaki átadás-átvétel a szerződés szerinti
munka teljesítését hivatott vizsgálni, akkor ez esetben ezek a
jegyzőkönyvek ezt nem elégítik ki. Inkább állapot-jegyző-
könyvnek felelnek meg. Utalnak a minőségi bizonylatokra, ar-
ra, hogy elkészültek és az átadási tervet is majd szolgáltatják.
Nem tesz említést sem mennyiségi sem pedig minőségi hiány-
ra. Azt sem rögzíti, hogy ez határidőben valósult-e meg. A
pótmunkákról nem tesz említést. Nem tesz említést arról sem,
hogy megfelel-e a vonatkozó szabványokban, hatósági, vala-
mint egyéb előírásokban foglalt követelményeknek, aÍkalmas-
e megfelelő minőségben a rendeltetésszerű használatra.

ad. 8) A kivitelezés során elrendelt pótmunkák szükséges-
ségességére vonatkozó bemházói megrendelést és a tartalmi
változásnak indokát nem kaptuk meg. Arra sem kaptunk vá-
laszt, hogy az 59 559 705, - Ft összegű pótmunka fínanszírozá-
sa milyen forrásból történt. Arra sem kaptunk választ, hogy a
közbeszerzési kiírástól való tartalmi eltérést ki engedélyezte.

Ennek vizsgálatára jogi úton kérünk további intézkedést.
ad. 9. ) A végszámlákat és részfízetések számlaösszegeit a

Polgármesteri Hivatal egy kigyujtött íven átadta. Eztjónak és
korrektnek ítéljük meg.

ad. 10.) A pótmunkákról sem átadási jegyzőkönyvek, sem
utalás értékelés nincs.

ad. 11.) Elfogadjuk.
ad. 12.) Beruházási záróokmány a Polgármesteri Hivatal

közlése szerint nincs. Ezt az okmányt a beruházás lebonyolí-
tója készíti. A záróokmányban rögzíteni kell, hogy a beruhá-
zás az előirt műszaki tartalommal és a tervezett pénzügyi elő-
irányzaton belül valósult-e meg, vagy sem. Ha nem úgy, az el-
téréseket részletezni és indokolni kell. A záróokmányban a
lebonyolítónak nyilatkozni kell, hogy a lezárásra kerülő beru-
házással összefüggő aktiválások a záróokmány kiállítását
megelőzően maradéktalanul megtörténtek. A lebonyolító eb-
ben az esetben is mulasztást követett el.

Jogi úton történő vizsgálatot látunk szükségesnek.
ad. 13.) A garanciális felülvizsgálat és azok érvényesítése

nem történt meg. Ennek érvényére a Ptk., valamint a generál-
kivitelezői szerződés 7. pontja is utal. Jelen beruházásnál az
utaknál szemmel látható repedések, süllyedések vannak, de
a hivatali intézkedés erre vonatkozóan a mai napig nem tör-
tént meg. A garanciális munkák megtartásának elmaradása
milliós nagyságrendi terhelést eredményez a későbbiekben az
Onkormányzat számára. Érthetetlen, hogy a beruházások le-
bonyolításáért felelős személyt miért nem aggasztja a község
pénzének ily módon való elherdálása.

A hiányos adatszolgáltatásból is megállapíthatő, hogy a
beruházás előkészítése, lebonyolítása és annak lezárása során
beruházó az alapvető szabályokat sem tartotta be. A megva-
lósulási tervet, a jóváhagyott tervdokumentációt, építési nap-
ló másolatokat és mindazon okmányokat, amelyek alapján a
beruházás megvalósításának teljes folyamatát áttekinthet-
nénk, nem biztosították.

A Polgármesteri Hivatal adott át ugyan részletterveket,
fénymásolt cetliket, de ez nem az, amit kértünk. A jóváha-
gyott kiviteli terv az, amit az engedélyező hatóság lepecsétel
és aláír az átadási dokumentáció pedig az, ami a ténylegesen
megvalósult létesítményeket tartalmazza és a kivitelező aláír-
ja, hiszen ennek pontosságáért büntetőjogi felelősséggel tar-
tozik. Ennek hiányában műszaki átadás nem tarthato.

Tényként kell a továbbiakban azt is rögzítenünk az eddigi
ísmereteink alapján, hogy a 2001. és 2002. években hozzá
nem értő személyek lebonyolításában végzett oly nagymérté-
kű pótmunkákra került sor, ami a községünk más fontos fej-
lesztéseitől vonta el a költségeket.

Például:

"Papi-földek" pótmunkák
Szennyvíztisztító pótmunka
Iskola I-II ütem pótmunka

Pótmunkák összesen:

59 559 705,-Ft
17 175 000- Ft
12 000 OOO,- Ft

88 734 705,- Ft

A fentiekben megállapított mulasztások, valamint a képvi-
selői tájékozódási szándékot megakadályozó tevékenység
jogszabályokat sért, ezért szükségét látjuk jogi úton történo
vizsgálatnak és felelősségre vonásnak.

Pilisborosjenő, 2004. április 30.

Kara Arpád
elnök

Műszaki,
Telepüsfejlesztési,

Beruházási és
Kömyezetvédelmi

Bizottság

Marosi László
elnök

Pénzügyi Bizottság

dr. Fiák István
elnök

Jogi és Ugyrendi
Bizottság

(1998-tól 2002-ig a beruházásokért felelős alpolgármester
Küller János volt.)

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Képviselo-testület döntései a számok nyelvén
A Képviselő-testület döntéseivel szembe forduló polgár-

mester sokszor hangoztatja azt, hogy "ezek" a "hetek" már
megint leszavazták. A Képviselő-testület döntéseinek végre-
hajtása, munkájának ellátása helyett folyamatosan azt a lát-
szatot kívánja kelteni, mintha a Képviselő-testületben hét go-
nosz képviselő állandóan leszavazna öt jó képviselőt. Ezzel
szemben a tények teljesen másról árulkodnak. Az alábbiak-
ban bemutatjuk Onöknek a Képviselő-testület döntéseinek
statisztikáját a 2002. november 4-i megalakulása óta eltelt
időszakról.

A Képviselő-testület a 2002. évben 56 db., a 2003. évben
467 db. és a 2004. évben augusztus 31-ig 121 db. határozatot
hozott. Az alábbi statisztika elkészítésekor nem állt rendelke-
zésünkre a 2003. évből a 349-387 számú határozatok 39 db.
határozatának szavazati aránya azéii, uicil a Pulgáiiiicslcii
Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott ezen határozat-ki-

vonatokban a szavazati arány nem szerepe). Ennek következ-
tében ezen 39 db. határozat kivételével tudtuk elkészíteni a
Képviselő-testület eddigi működése során keletkezett hatá-
rozatok statisztikáját, összesen 605 db. határozat elemzésé-
ből.
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A fentiekből jól látható, hogy az elemzett 605 db.
határozatból a Képviselő-testület 360 db-ot egyhangú dön-
téssel hozott meg, ami azt jelenti, hogy a Képviselő-testület
az összes döntésének mintegy 60%-ában egyhangú határoza-
tot hoz. A "hetek"-re való hivatkozás alaptalanságát is jól
mutatja a táblázat: 605 döntésből összesen 6 alkalommal lett
7:5 a szavazati arány, tehát az összes határozat l%-ában.
Ennyit a gonosz "hetek"-re hivatkozók hitelességéről.

Érdekesség még, hogy a 605 db. határozatból 83 db. úgy
született, hogy egy személy vagy tartózkodással, vagy ellen-
szavazattal egyedül szavazott másként, mint a Képviselő-
testület többi tagja, tehát az összes döntés mintegy 14%-ában
egy szavazó mindig egyedül maradt a Képviselő-testülettel
szemben. Tehát a polgármester úr által sokat emlegetett 7:5-
ös eredmény 14-szeresének megfelelő alkalommal. Találják
ki, ki lehetett ez a személy!

(Megfejtés: szinte kivétel nélkül minden alkalommal a
polgármester úr volt ez a személy.)

Marosi László - dr. Fiák István
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Magyarország kis ország, csodálatos
adottságokkal, lehetőségeit mégis sokszor
képtelen kihasználni, mert sajátos, ma-
gyar átokkal veri önmagát. Pilisborosjenő
kis település nagyszerű földrajzi fekvéssel,
gyönyöru környezetben, tehetséges polgá-
rokkal. Minden lehetősége meg volna ar-
ra, hogy a kis közösség, ahol szinte min-
denki ismer mindenkit, valami nagyon
szépet hozzon létre, összefogással, együtt
gondolkodva és dolgozva mindenkinek a
javát szolgáló gyümölcsökért.

Egy kis község lakói akaratlanul is
olyanok, mint Lázár Ervin Szegény Dzsol
ni és Arnika c. meséjében a nagyon testvé-
rek, akik azzal vannak megáldva-megver-
ve, hogy ami az egyiknek fáj, az fáj a töb-
binek is. Ezek a nagyon testvérek boldo-
gan élhetnének, abban a tudatban, hogy
ha bajba kerüinek, biztosan segítenek ne-
kik a testvérek, ha eltévednek, biztosan
megkeresik őket a többiek, és figyelmesek
lehetnének, hogy ne okozzanak egymás-
nak fájdalmat. A nagyon testvérek ehe-
lyett ülnek, üvöltenek és szenvednek.

Nem pilisborosjenői lakosként, kissé
kívülről szemlélve, - az Internet beruhá-
zás révén mégis mintegy a községbe bele-
cseppenve - ezek az elszomorító gondola-
tok jutottak az eszembe.

Nem tisztem, és nincs is elég informá-
cióm, hogy a Polgármester Ur és az általa
"heteknek" nevezett csoport vitájában, vi-
táiban igazságot tegyek, annyi azonban
ítélkezés nélkül is megállapítható, hogy ez
az ellentét már nélkülöz minden racioná-

lis megfontolást, "zsigeri alapon" eleve a
másik fél rosszindulatát feltételezi, és le-

hetetlenné tesz minden építő munkát. Ez
nagyon elszomorító, mert úgy gondolom,
ennek nem kellene feltétlenül így lennie.

Ez az irracionális ellenfeszülés késztet-

heti a Polgármester Urat, hogy cégemet,
mely a vezeték nélküli Internet szolgálta-
tást kiépítette a községben következete-
sen "nem létező" cégnek nevezi, csupán
azért, mert valamelyik dolgozó a hivatal-
ban egyszer pontatlanul nevezett meg
minket, és figyelmen kívül hagyja azt,
hogy az általunk küldött levelekben, ár-
ajánlatokban, szerződésekben, céges papí-
rokban következetesen mindig ugyanarról
az egy létező cégrol van szó.

Ez a háborús hangulat lehet a felelős
azért, hogy a polgármester Úr újságdk-
kében azzal tísérel meg lejáratni minket,
hogy a cégünk tevékenységei között szere-
pel a tetőszerkezet, alagút és híd építés, és
a bár- üzemeltetés, holott maga is vállalko-
zó lévén, nyilvánvalóan tudja, hogy ahhoz,
hogy egy antennatartó árbocot kivitelez-
zünk, szerepelnie kell a tevékenységek kö-
zött annak a gyűjtőkategóriának, ahol az
épületasztalos ipar is helyet foglal, ahhoz,
hogy akár csak egy méter kábelt elhelyez-
hessünk a földben, szerepelnie kell a híd és
alagút építésnek, és ahhoz, hogy az internet
kávézónkban egy darab kiflit felszolgálhas-
sunk, bizony a cég tevékenységi körébe
óhatatíanul bekerül a bár - üzemeltetés is.

E Capulet-Montague ellentet logikáján
állva állítja a Polgármester Ur, minden
alap nélkül, hogy első és másodrendű pol-
gárokra osztja a beruházás a lakosságot,
tudniillik szerinte sokan vannak olyanok,
akik elvileg sem vehetik igénybe a szolgál-
tatást, noha jól tudja, hogy az eddig bekö-
tött ötven ügyfél közül még egyiknek a be-
kötését sem kellett műszaki okok miatt
megtagadni.

Ez az irracionális gyulölet lehet az oka,
hogy a Polgármester Ur olyan tényeket
hagy figyelmen kívül, hogy a rendszer ki-
épült, ötven ponton, megfelelő minőségi

színvonalon, több, mint öt hónapja üze-
mel, távközlésre szakosodott beruházó
cég és vezető távközlési muszaki és igaz-
ságügyi szakértő általi ellenőrzése és átvé-
tele megtörtént, hogy a pénzügyi számítá-
sok alapján világos, hogy a közpénzbőlbe-
fektetett összeg egy éven belül megtérül,
és azt is hogy hetente hányan ostromolják
a hivatalt, és őt magát is, érdeklődve, hogy
mikor kapcsolódhatnak be a szolgáltatás-
ba. Mindezekkel szemben felhozott leg-
döntobb érveit pedig olvashatták az általa
írott cikkben, melyek olyan súlyosak és
"megalapozottak", hogy a vezeték nélküli
Internet szolgáltatás szempontjából felér-
nek a legjobb reklámmal.

A kialakult helyzet tehát elszomorító
és érthetetlen. Ha a Polgármester Ur el-
lenjegyezné a már bekötött ügyfelek által
aláírt, érvényes KT határozatokra épülő
Internet szolgáltatási szerződéseket, és az
általa is aláírt szerződésre alapuló, már
többszörösen igazolt teljesítésíí számlák
átutalási megbízását, büszkén elmondhat-
ná magáról, hogy az O általa vezetett tele-
pülésen 3200 forintért bavonta korlátlan
ideig internetezhet bárki, amihez hasonló
jószerével sehol sincs, aki pedig 5000 fo-
rintot fizet havonta, az már 512 Kbit/sec-
os szélessávú eléréshez jut, ami máshol
több mint kétszer ennyibe kerül. Ehelye.tt
ő nem ír alá, egyszemélyi, anyagi felelős-
ségét is vállalva annak, hogy az Onkor-
mányzatnak lényegében hiába kell kifizet-
nie több millió forintot, "közpénzből".
Mindezt mi magyarázza? Ma Magyaror-
szágon, Pilisborosjenon elég ehhez annyi,
hogy az ötlet a "politikai ellenfelektől"
származik? Ugy tunik, hogy a válasz, saj-
nos: igen.

Bódy István

Az Ablaknet Kft. ügyvezetője

Akár sikertörténetnek is nevezhet-
ném azt a huza-vonát, ami az olcsó

Internet lehetőségünk körül kialakult,
ha nem volna mindez nagyon, de na-
gyon szomorú. Az egész ügyben Bódy
István úr, az Ablakiiet KFT vezetőjének
türelmét csodáltam a legjobban, no meg
falunk azon lakóiét, akik már jó egy éve
befízettek az önkormányzathoz az
Internet szolgáltatásra, de a mi hivata-
lunk szóra sem méltatta őket azóta sem.
De maradjunk Bódy úrnál. Már-már azt
gondoltam, hogy azért tűri a megalázta-
tásnak is beillő bánásmódot, hangne-
met, a ki nem fizetett számláit, mert ke-
vés a munkája, és ez a nálunk lévő kicsi
- ha ilyen módon is - de megéri neki.

Am a türelmes Bódy úr nevetve vála-
szol:

- A íürelem nálam alkati kérdés.
Munkával el vagyunk látva. Jelenleg 12
pest megyei településen és Obudán
muködik a szolgáltatásunk, de már van
egy újabb nyertes pályázatunk, amivel
hasonló nagyságrendű területen bővít-
jük tevékenységünket...

Arra kértem, mesélje el, hogy is volt
és hogy is van jelenleg ez az egész
Internet ügy.

A múlt

Az ötlet megálmodói - jelesül pilis-
borosjenői képviselők, közülük is legin-

kább Kara Arpád - azt szerették volna,
ha Pilisborosjenőn is tudnának olcsón,
sőt nagyon olcsón Internetezni az em-
berek. Az Internet használat ugye ma-
napság, a XXI. század elején egy isko-
lás gyereknek, egy fíatalnak, a munká-
ját számítógépen végző felnőttnek, ne-
tán a távmunka programban résztve-
vőknek elengedhetetlen, és egyáltalán
nem mindegy, hogy mennyit fízet érte
havonta az ember. Az volt az elképze-
lés, hogy a telefonvonalas szolgáltatás-
nál olcsóbb, rádióhullámon terjedő
Internet szolgáltatót választanak, és a
beruházás önkormányzati szervezés-
ben valósul meg. Ennek az lett volna az
előnye, hogy az elkészült hálózat az ön-
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-ormány it tulajdoná >a kerül, és a
szolgáltatási díjat is az önkormányzat
szedi, tehát. llandó bevétele lett volna
. 'előle. Mindez azonl'an nem csak
Internet szo'gáltatást jelentett volna,
iianem a^t is. hogy akik be vannak köt-
ve a hálózatna, azok in^ven telefonál-
i'iatnak e.-'vmással, (gondoljon csak ar-
ra, hogy ha . polgarmesteri hivatal és
nás intézmtínyek is benne vannak a
hálózatbin, ingyen telefonálnak egy-
iiással. Ezze! akár naponta több ezer

forintot .. póroltak volna meg a falu-
nak. ) Küiföldre is sokkal olcsóbban te-
efonálhat'ak: volna, pl. Amerikába -
hajól emlékszem - r'ercenként 17 cen-
tért. KCdönl'öző biztonsági rendsze-
rek, me^iigyelő kanierák adatátvitelét
lchetett voini bekapcsolni akár az ön-
kormány^athoz, vagy máshová, és még
s ámos l? hetőség lelt volna. A képvise-
lő^: szétnéztek a pi acon, megtaláltak
engem, é... elkezdtük a közös munkát.

- Mibe került vi Ina ez az önkor-
;i;ányzatnak?

- Nem eaészen 2 millió forintba.

\, /onba;i ez az ös&zeg 100 előfízető
esetén mar egy év al- tt megtérül, és at-
tól kezdve csak bevételt hozott volna
ax önkormányzatnak. Több százezer
forintot i'avonta, rnég akkor is, ha a
bevételből levonom azt a bérieti díjat,
amit nekem fizetert volna az önkor-

rnányzat a iiálózat üzemeltetéséért.
Egészen biztos vagyok abban, hogy 100
előfízetőnéi sokkal több lett volna na-
gyon rövid időn belül, hiszen ez a szol-
gáltatás anny;ban is egyedülálló, hogy
krrlátlanul használhatja éjjel-nappal,
és ez mindössze havi 3200 forintjába
kerül. Nincs telefonköltség. De nem
csak ez a ., csomag " volt felkínálva, ha-
' m egy 5(>'>() Ft-os is, ami az alap
ADSL-nél sokkal gyorsabb sávszéles-
Stíget - 512kb/sec - ad, és bárhol más-
hol, akár ADSL, akár kábeles szolgál-
tatásnál ezt csak jóvai lí) fiOO Ft feletti
havi fízetes. -.el érhetik el. Es volt felkí-

náh?a esv 8'".)0 Ft-os csomag is. Min-
denki oiyat választliat tt, amilyet a
pénztárcáia elbír.

Aztmar én teszem hozzá, hogy a ta-
valy tavaszi felhívásra az előfízetni vá-
g-'.'ók jöttek is, nyolcvan fölötti volt a
tavaly szeptemberig jelentkezettek szá-
ma, annak ellcnére, hogv a hivatal ren-
desen elijeszrette o et eleinte. Min-
denki befizette a 12 500 Ft jelentkezé-
si díjat, aniivel egyben megvásárolta
azt a 10 cm nagysagú kis antennát,
amivel az eg, -sz működik. Aztán vár-
tunk. Es meg mindi vártunk. A háló-
zat közben kiépült. A zerződés alá-
írasra került. Csak ^ppen a kifizetés
maradt el. Bódy úr nem k-ipott egy fil-
lért sem. Pedig a várakozás hónapjai
alatt már kb. 50 Internetre vágyó csalá-
d->t bekötöt P háló/atba, és az kiváló-

an működik is. A Bódy úrnak való fize-
tés helyett azonban polgármesterünk
és segítői szakértőt fogadtak a falu
pénzén (300 000 Ft, és gondolom +
AFA) , megszakértették a dolgot. A
dolog jónak minősült. De a polgármes-
ternek nem volt elég jó az országos
szakértők vizsgálódása, így újabbakat,
"sajátokat" fogadott. Ismerik ugye azt
a helyzetet, amikor valaki nem akar va-
lamit, és sorra találja ki a kifogásokat.
Hát ez történt. Az Internet közben
meg vidáman működik. Már azoknál a
szerencséseknél, akik Bódy úr jóvoltá-
ból bekötésre kerültek. Mert Bódy úr
jóhiszemű volt, és nem hitte el, hogy
ezt a jó ötletet, ezt az olcsó és korszeru
szolgáltatást valaki meggátolhatja,
hogy őt sosem fogják kifizetni.

A jelen

A szerződéseknek az a tulajdonsá-
ga, hogy mindkét félnek lehetősége
van felbontani a megállapodást a má-
sik fél súlyos szerződ.és szegése esetén.
Ezek közé a súlyos esetek közé tarto-
zik pl. az, hogyha a megrendelő nem fí-
zet. Nálunk ez történt. meg az, hogy
Bódy István úr 2004. szeptember 1-én
felmpndta a szerződését a Pilisborosje-
női Onkormányzattal.

- Elfogyott a türelem?
- El. Esélyét sem látom annak, hogy

az a bizonyos majd 2 millió körüli ösz-
szeg valaha kifizetésre kerül. A fizetési
felszólítást még 2004. április 16-án
megtettem. Válaszra sem méltatott a
polgármester úr. A számláimat sem ki-
fogásolta meg. Aztán valamikor au-
gusztusban visszakaptam az összes
számlámat egy olyan kifogásoló levél-
lel, amiben csupa valótlanság szere-
pelt, no meg egyébként is jóval a 30 na-
pos határidőn túl érkezett. Ennek tar-
talmát elfogadni nem lehet. Ezért dön-
töttem a szerződés felbontása mellett.

Ha nem így teszek, akkor magunknak
is rosszat teszünk, hiszen megépítet-
tünk egy hálózatot és üzemeltetjük 5
hónapja, és ezért senkitől egyetlen fíl-
lért nem láttunk még. De rosszat te-
szünk azokkal is, akik még várják, hogy
bekötjük őket a hálózatba. Ezt azért
nem tudtuk eddig megtenni, mert vár-
tunk arra, hogy rendeződjön a szerző-
dés az önkormányzattal. Most peres
úton fogom megszerezni a pénzem, a
Pest Megyei Bíróságon már elindítot-
tam az adósságrendezési eljárást, a do-
kumentumok már ott vannak.

- Es itt hagyja Pilisborosjenőt?
- Nem. Csak az önkormányzatot.

Bár, a polgármesternek még van 15
nap lehetősége a szerződés felmondá-
sa után, hogy rendezze dolgainkat,
hogy reaktiválja a szerződést, de ennek
csak egy módja van. Az, hogyha kifize-

ti. Amennyiben ez nem történik meg
és hatályossá válik a felmondás, akkor
először megkeressük azokat, akik már
be vannak kötve, és felajánljuk a lehe-
tőségét annak, hogy továbbra is igény-
be vehessék a szolgáltatást cégünktől,
ugyanolyan feltételekkel mint eddig.
Tehát befízeti a 12.500 Ft-ot, aztán vá-
laszt egy "csomagot" a 3200, az 5000
vagy a 8000 Ft-os közül.

- Ok azok, akik már egyszer befizet-
ték a 12.500-at, csak azt az önkormány-
zatnál tették.

Igen. Vissza kell kérni az önkor-
mányzattól a 12 500 forintokat, hiszen
az önkormányzat nem szolgáltatott
ezért senkinek semmit.

- Es a kamatot is fel lehet számol-
tatni. De mi lesz azokkal, akik 5 hó-
napja már vígan Internetezhettek, ám
miután az önkormányzat nem kötött
velük szerződést, nem volt hová fízet-
niük a szolgáltatásért?

- Azoknak mázlija van! Biztosan
volna rá jogi forma, hogy elkérjem ezt
a pénzt, de nem fogom megtenni, leg-
alább ennyi jó legyen ebben a történet-
ben. Az önkormányzatnak meg nincs
jogalapja beszedni az elmaradt havi dí-
jakat.

- On most már mindenkivel köt
szerződést, aki a szolgáltatását igény-
be akarja venni.?

- Természetesen. Itt vannak azok is,
akik már tavaly befizettek, de még nem
voltak bekötve, az eddig említett okok
miatt. Keressenek meg, és szeptember
15-e után állunk rendelkezésükre. A
www. mikroweb. hu oldalon mindenről
tájékozódhatnak. De az Ablaknet KFT
benne van a 10-es út c. újságban is, és
itt a faluban meg jól ismernek már
minket.

- Tehát mégis lesz Internete mind-
azoknak, azonos feltételekkel, akik ed-
dig is ezt szerették volna . Ennyiben si-
ker ez a mélységesen szomorú, és saj-
nos nálunk iellemző történet. Van vé-
leménye?

Van. De tényleg türelmes ember
vagyok. Igy aztán csak azt mondom,
hogy még most sem hiszem el, hogy
egyetlen ember ellenállásán meghiú-
sult egy olyan kezdeményezés, amely-
lyel Pilisborosjeno az elsok között le-
hetett volna az országban az informa-
tikai fejlodésben. Sajnálom a falut, hi-
szen a bírósági per után 4 és 5 millió
forint közötti összeget kell hogy kifí-
zessen nekem a polgármester az adó-
fizető polgárok pénzébol, a falu vagyo-
nából. Ez ily módon elveszett, elpocsé-
kolt pénz. Aheíyett, hogy jót tett volna
az emberekkel, és foként a falu kasz-
szajával, amely csak gyarapodott vol-
na. Ha ezt máshol elmesélem, nem hi-
szik el.

(vzs)
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Német nemzetiségi néptánc szakkör indul
2004. szeptember 15-én.

A foglalkozásokat minden szerdán délután 16-17
óra között az általános iskota tánctermében tartjuk.

Jelentkezni tehet az általános iskolában
Jávor Csaba tanár úrnál.

Német montlások

"Ernten kann auch der Tüchtigste nur im Herbst" (A leg-
ügyesebb, a legderekasabb ember is csak ősszel tudja a termést
betakarítani.)

A betakarítási ünnepek idején a városlakók is megemlékez-
nek a mezőgazdaságban dolgozókra, akiken elsősorban múlik ,
hogy a következő évben milyen biztonságos lesz élelmiszer ellá-
tásuk. Ezzel együtt nem élveznek a paraszti munkát végzők érde-
meiknek megfelelő elismerést, nem becsülik kultúrájukat. Pedig
bizony ők a legrégibb kultúrák hordozói! Még mielőtt az ember
a nomád életet felszámolva letelepedett, csak a mának élt és nem
is ért el sokat. A paraszti munka pontos tervezést kíván és na-
gyon sok fáradtságot követel, mindennek a megfelelő időben kell
történnie. Aki tavasszal nem vet, annak nem lesz ősszel mit arat-
nia. Tervezés, előkészítés és a megfelelő időben történő kezdés
képezik minden siker alapját. Elihez természetesen járul még a
türelem és a kitartás. A gabonához hasonlóan minden sikerhez,
éréshez, növekedéshez időre van szükség. Prentice Mulford
mondta egyszer: "Ruhiges Erwarten des Erfolges ist die frucht-
barste Art, seine Gedankenkfraft anzulegen" (az eredmény nyu-

godt kivárása a leggyümölcsözőbb módja annak, hogy a gondolat
ereje érvényesüljön.)

Az eredmény a jövobeni sikerek magja, a derekas, dolgos em-
bert egyedi sikerek nem elégítik ki. Osztönözzenek egyéni, csalá-
di, közösségi sikereink új eröfeszítésekre!

Alig 50-60 éve szeptembefben....

"Sok elfoglaltsággaljárt az őszi betakarítás. Régen a szőlőpusz-
tulás előtt nagyjelentőségu, mindenkit megmozgató munka volt a
szüret. Ez mára elvesztette jelentőségét. Több esetben rendeztek
felvonulást, szüreti mulatságot. Pihentető, kedves színfoltja volt az
őszi munkáknak a kukoricafosztás. Nappal az asszonyok jártak a
házakhoz. Ilyenkor nem napszámba, pénzért, hanem azért, mert
szükség volt a finom puha kukoricalevélre, évenként ezzel töltöt-
ték újra a szalmazsákokat. A munka vidám beszélgetés és éneklés .
közben folyt. Este a fiatalság gyűlt össze vidám nótaszó mellett. A
legények, férfiak fonták a kukoricafonatokat. Gyakran ijesztgették
a lányokat, asszonyokat tökből vájt lámpásokkal és félelmetes tör-
ténetekkel - amelyek a mai krimik mellet gyerekmesének tunnek.
Az asszonyok nem feledkeztek meg a szorgalmas kínálásról."

(idézet Gröschl György és Gröschl Györgyné Götz Mária "Szü-
lőföldünk Pilisborosjenő 2000" c. könyvéből)

Germanizmusok

Ein Schuss ins Blaue
Schwamm darüber!

Aufihn kann man Hauser bauen

célját tévesztett lövés
felejtsük el!

nyugodtan lehet rá építeni

Zeiie^ . Sí.

Amikor tavasszal a zenei táborra je-
lentkeztünk, még nem gondoltam bele,
hogy augusztus 21. már nagyon a nyár vé-
ge. Ez csak akkor realizálódott bennem,
amikor neki kellett látnunk a nyáron már
sokadszor hátizsákot pakolni. Ekkor
döbbentem rá, milyen rémesen közel van
az iskolakezdés, és elgondolkodtam
azon, hogyjó-e, ha a vakáció utolsó hetét
táborban tölti a gyermekem, és nem sza-
badon tesz-vesz kedvére, amit az iskola-
kezdés miatt már nem sokáig tehet. De
hát megígértük, hogy megyünk, a részvé-
teli díjat is befizettük, nem igazán volt
min gondolkodni. Es különben is oíyaa
sok szabadság jutott a gyerekeinknek
nyáron, hogy nem baj, ha egy kis munká-
val fejeződik be, mert azt tudtam, hogy
egy zenei tábor nem csak móka-kacagás,
hanem sok munka is, tanárnak gyereknek
egyaránt. A tábor ismertetojében szere-
pelt, hogy a tábor hangversennyel zárul,
amire szeretettel várják a szülőket. Na
erre aztán végképp nem akartunk elmen-
ni, mert eléggé összesűrusödtek a mun-
kahelyi feladataink, meg az augusztusi
költségvetésünkben sem szerepelt ez az
útiköltség. Aztán egyszer csak megszólalt
a telefon, és valaki azt kérdezte: "Ugye
eljöttök a hangversenyre?" Ilyenkor az-

tán nincsenek racionális érvek, nincs az a
munka, amit el ne lehetne végezni éjsza-
ka, és nincsenek anyagi tényezők sem.
Ilyenkor az ember gondolkodás nélkül
azi. váiaszoija: "Persze, hogy elmegyünk."
Eddig szerencsére mindig ott tudtunk
lenni, amikor valamelyik gyermekünknek
szüksége volt ránk. Hát most se legyen ez
másképp. Némi munkahelyi szervezéssel
idoben autóba tudtunk ülni, és elindul-
tunk, hogy eleget tegyünk szülői köteles-
ségeinknek. Akkor még nem tudtuk,
hogy egyik legszebb nyári élményünk
előtt állunk.

Már a helyszín is milyen szép, a Bala-
ton túlpartjáról Badacsony, Szigliget néz
vissza. A barokk templomban nem csak a
szűlők voltak kíváncsiak erre a hangver-
senyre, hanem a falu lakói is. Mondhatni
teltház volt. A csoda akkor kezdődött,
amikor a gyerekek zenélni kezdtek. Negy-
ven kisebb, nagyobb kamasz különböző
hangszereken játszik. Ulhetnének a szá-
mítógép előtt is, bambulhatnák a tévét,
őgyeleghetnének céltalanul is valahol, bu-
lizhatnának, és nem ezt teszik. Fehér
blúzt, inget húznak, és megmutatják ne-
künk az egy heti munka gyümölcsét. Szó-
lóban, és zenekarban. Egészen kicsi gye-
rekek szólnak hozzánk a zene nyelvén.

Nem egyszerűen eljátsszák, ami a kottá-
ban le van írva, hanem zenélnek, hiszen
egy hétig ez volt az életük. Nem a profiz-
musukkal hatnak, bár némelyikük igazi
profi, hanem azzal, ahogy a lényük bele-
vegyül a zenéjükbe.

Sokszor hallhatjuk, milyen nagy baja
korunknak, hogy az emberek nem tudják
kifejezni magukat. Ezek a gyerekek most
ki tudták fejezni az együtt töltött hét min-
den örömét, fájdalmát, hazavágyódását,
vidámságát. Mi pedig nyeljük a gombóco-
kat a torkunkban, és megköszönjük, hogy
ezek a mi gyerekeink, és hogy ilyen zene-
tanáraik vannak.

Egy szülő

Részlet Ujházy Domonkos
(ifjú csellista) Zenetábor ,2004

Balatonmária c.verséből

Volt ám ott sok gyakoriás,
Es este tízkor alvás.

Koncert előtt eltörött egy hegedű,
Ezután már nem mondja, hogy du, dű, du.

Volt ott szaxofon, trombita
Fuvola, cselló halomba.
Koncert után volt nagy mámor,
Ilyen volt a zenetábor

Nagy örömet jelent számomra, hogy ősztől Urömön
dolgozhatok házi gyermekorvosként. Örömörnre szolgál
ez, mivel az utóbbi években egyre többen kerestek meg
gyermekük gyógyítására, oltására kérve.

Engedjék meg, hogy röviden írjak magamról. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem elvégzését követően
nem hagytam el az intézményt, hanem oktatóként és dol-
gozóként az Egyetem egyik intenzív újszülött osztályán
helyezkedtem el. Itt elsősorban súlyos állapotú újszülöttek
és csecsemők ellátása volt a feladat. Eközben a budapes"
ti I. és II. számú Gyermekklinikán végeztem gyakorlatai-
mat, majd letettem a csecsemő- és gyermekgyógyász
szakvizsgát kiváló eredménnyel. Közben megszületett
Zsófia, majd Lilla lányom, akikkel GYED-en és GYES-en
voltam. Két kislányom születése közöri isméi a kiinikán
dolgoztam.

A GYES ideje alatt rendszeresen részt vettem több bu-
dapesti kórházi osztály és szakambulancia munkajában,
hogy ismereteimet gyarapítsam és a legújabb szakmai
gyakorlatot elsajátítsam. Ebből a célból, és leendő körzeti
munkámra való felkészülésként három környező gyermek-
körzetbe jártam ki rendszeresen, részben helyettesíteni. Ez-
úton is szeretném megköszönni az általam nagyra becsült
Venesz Ilona doktornő segftségét, aki lehetőséget adott az
ürömi és borosjenői körzet megismerésére.

A hagyományos gyógyászat mellett érdekelnek a termé-
szetgyógyászat bizonyos ágai, elsősorban a homeopátia.
EIvégeztem egy 2 éves akkreditált homeopátiás tanfolya.
mot, amely még inkább megerősített abban, hogy a ha-
gyományos és homeopátiás orvoslás egymást kiegészíti.

Munkámat előre láthatóan szeptember elején fogom
niegkezdeni az ürömi orvosi rendelőben; addig még a

szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek megterem-
tése van folyamatban.

A gyermekorvosi rendelőt, a várót szeretném szépíteni,
barátságosabbá, otthonosabbá tenni. Néhány műszer be-
szerzése is megtörtént, illetve folyamatban van, annak érde-
kében, hogy bizonyos vizsgálatok helyben elvégezhetőek
legyenek és ne kelljen mindenért Óbudára beutazni a gye-
rekekkel, majd a leletért napok múlva ismét visszamenni.

Terveim szerint minden nap fogok rendelni az ürömi
orvosi rendelőben a következő időbeosztás szerint:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

15-18 óra
8-11 óra

14-17 óra
8-11 óra

12-14 óra
15-18 óra

betegrendelés
betegrendelés
betegrendelés
betegrendelés
csecsemő-tanácsadás
betegrendelés

Egyúttal szeretném felhívni a fígyelmet arra, hogy bár a
két gyermekkörzet egy-egy külön földrajzi egységet képez,
de a szabad orvosválasztás lehetősége minden családnak
biztosított. Szeretettel várom a pilisborosjenői kis betegeket
is. Amennyiben kérdésük van akár a rendeléssel, akár az új
vizsgálati ill. kezelési lehetőségekkel kapcsolatban, akkor
napközben a következő telefonszámon szívesen adok felvi-
lágosítást: 0670/940-5919.

Remélem, hogy munkám során sikerül a hozzám for-
duló szülők bizalmát és a gyerekek szeretetét elnyernem,
valamint kollégáim segítő jó szándékát biztosítani az indu-
ló új praxishoz.

Tiszteletteí: Dr. Gaál Gabriella
gyermekoruos

ÜElEJ^íaia@J3JBJ3í3IBJ3J@EJBJSf3J3J3JaJ3JBjajaJ3J3Ja3J3J3f3f@IBIB^

IVÖ

Dalostalálkozót rendez a Pilisborosjenői Kevélyhegyi Dalkör
október 9-én, szombaton a Reichel József Művelődési Házban,

amelyre szeretette! várja a község lakosságát.

A délután három órakor kezdődő műsorban fellépő vendégek .

Mezőkövesdi Asszonykórus
Szentistváni Dalkör

Szomolyai Dalkör
Budaörsi Pirosrózsa Dalkör

Rákoshegyi Dalkör
Pilisborosjenői Német Dalkör
Mezőtúri Búzavirág Dalkör

A belépés díjtalan

i
1

^
[°1 cJ3JEI3J3jaJ3J3Ja3J3I3I3Jaj^J3IBJ3í3JBf3T3Jaj^JBJBET LJEI5rEI@JBEElSJ3Eiaf3J3jaP
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X.

AIAGJ
?
. 1

von'fotibMGS
Wrurt Jf<-^_M> *>fe^^-
ICflF-WW*u**5 '.sffWtíttto

Tisztelt Lakótársak\

Rózsa Sándor vagyok. En nem Maczó-
falván, s nem Péter-falván, hanem Urömön
lakom, a Táncsics utcában. A fent nevezett
falvak névadóit nem ismerem, velük még
nem találkoztam.

Természetesen tagja vagyok a "Van jobb
MO" Környezetvédő Egyesületnek. Egyesü-
letemet a föld mélyén, különböző építkezé-
seken szerezett szakmai tapasztalatommal
segitem.

Vezetőim értelmes hölgyek és urak, akik
aggódnak környezetünkért, és élnek a de-
mokrácia által biztosított jogaikkal.

Véleményemet az MO-ás alagútról, egy
ürömi falugyűlésen elhangzott tájékoztató-
ra alapozom, amelynek lényege ez volt: , ^é-
szül egy 1200 méter hossw furt alagút, amely
50 méter mélyen lesz a föld alaü". Ugyanitt
később az is elhangzott, hogy az alagút ön-
tisztulós lesz.

Tehát ebből az következik, hogy az alagu-
tat az ott közlekedő gépjárművek fogják tisz-
títani úgy, hogy a keletkezett kipufogógázt és
minden mellékterméket kinyomjak az alag-
útból a felszínre, közvetlenül az Urömiek or-
ra alá. Sehol egy filter, seholegy szűrö.

1. Kezdjük mindjárt itt: ONTISZTÜLOS

Akik korábban és falvakon születtek,
még talán emlékeznek János bácsira, aki-
nek az udvara végében ott állt az a bizonyos
trágyadomb, amely nagyon bűzlött, és éjjel-
nappal füstölgött. János bácsi, aki maga is
restellte a dolgot, jó szándékkal, naponta
kétszer újabb trágyával terítette be e dom-
bot, azt gondolván, hogy azzal csökkenti a
bűzt és a fiistölgést.

Nos, a terv szerínt ilyen lesz az, ürömiek ön-
üs'stulós alagútja. Ejjel nappalfüstöíög és még a
fent említett trágyadombnál isjobban büdik.

2. FÚRT alagút épül?
Az általános iskolából tudjuk, hogy ami

fúrt, az körkörös. Európában, de a világon
mindenütt, a köwti ködekedés számára pat-
kó vagy félkör technológiát alkalmaznak az
alagut-építésnél, mert nagyon gazdaságtalan,
hiszen körszelvényre nincs swkség. A közúti
alagúthoz a kör átlója kell, mivel a kör ott a
legszélesebb. A kör az átlóhoz viszonyítva
lefelé szűkül, tehát minek fúrnának körszel-
vényt, mikor annak az alsó fele szükségte-
len, felesleges. Körszelvényű, fúrt alaguta-
kat főleg metró és vasút, kis méretben pedig
víz és csatornák vezetésére építenek.

A gépkocsik alagútjait, egy belga tech-

nologiával, a Bógen-ívek építésével készítik.
Az alagutak méreteit ezek hosszától és haj-
lásszögétől teszik függővé. Kis méretben
egy sáv, nagyobb méretekben két sáv, sőt
két sáv és mentő vagy rnenekülősáv kiépíté-
se is lehetséges.

Ezt a technológiát egy német mérnök-
csoport átdolgozta az úgynevezett átakasz-
tásos módszerre, amely megduplázta az
alapszélességet, és így akár négy sáv is be-
építhető. Ez utóbbit azonban inkább föld-
alatti metróállomások, kitérők és elágazá-
sok építésénél alkalmazzák, mivel a közúti
alagutaknál túl nagy a balesetveszély, és túl
sok füstgáz keletkezik, nem beszélve arról,
hogy rendkívül költséges.

Mindkét módszernél a markolóval törté-
nő talajkitermelést alkalmazzák, és nem a
fúrást.

Mikor nem késwlhet alagút? Ha a talaj-
minta olyan kőzetet tár fel, amely gyakorla-
tilag fúrhatatlan vagy szedéses technológiá-
val megmunkálhatatlan.

Mit mutat a pilisi talajminta? Van a vé-
konyka "humusz", tehát a termőtalaj. Ezt
követi a terméketlen meddő, amely való-
színűleg darabos kő. Ez, ha beágyazott, ak-
kor még szedhető. De ha olyan, mint a Kál-
vária dombnál megkezdett építkezés helysií-
nén, azaz réteges lapos ko, akkor az a föld
akitt nem müvelhetó'. Ugyanakkor felmerül
a kérdés, hogy ez a kő valahol a mélyben
nem alkot-e egybefüggő sziklatömböt. Eb-
ben az esetben marad a robbantásos techno-

lógia, amely minden másnál lassúbb és költ-
ségesebb.

..

Uni-iepél^es búcsú az ó\>odától Pilisborosjenön

-C5" -3 . ;-"í^T . " S'. :-..

3. Az alagút 50 méterre lesz a föld alatt?

Az alagutak felszíntől való mélységét
mindenkor a fedoréteg vastagsága és annak
anyaga határozw meg, valamint a hely, ahol,
és ami alatt halad az alagút.

Különbözik a fedőréteg vastagsága, ha a
felszínen ideiglenes, alapnélküli építmé-
nyek találhatók vagy, ha alappal rendelkező
stabilabb épületek, lakóházak, lakótömbök,
falvak, városok, üzemek, gyárak vannak az
alagút felett. Ez mind-mind befolyásolja az
alagutak mélységét, a felszíntől mért távol-
ságát. Ami még lényeges, hogy hot húzódik a
talajban a vízzáró réteg, mivel ennek a'z, alagu-
tak alatt kell lennie.

4. Az alagút 1200 méter boaszú lesz és a
Budakalászi út-menti Keresztnél kezdődik?

Sajnos olt nem kezdődhet, mert ott nincs
meg a megfelelo vastagságú fedoréteg. Az
alagútba mindenkor sz.intes, de leginkább
emelkedovel épített utakon jutunk be, amely
emelkedést, a bejáratnál még 1-2 ezrelék-
kel növelünk, mert így akadályozzuk meg a
vízbefolyását az alagútba. Ez itt a dombor-
zati adottságok következtében MEGVALO-
SITHATATLAN.

A Keresztnél csak egy bevágásos lejtos-
akna kezdődhetne. A lejtősaknával méte-
renként 3, 5 esetleg 8 centis lejtővel ("bu-
kással") kell lefelé haladni mindaddig, amíg
el nem érik azt a talajvastagságot, ahol be-
juthatnak a föld alá... A Bógen-íveknek föid
alatti vájatot pedig a korábban részletezett
szedéses technológiával lehetne kiképezni,
de ennek megvalósíthatósága a Kálvária-
dombnál látott talajminta atapján teljesen va-
lószínütlen.

A Keresztnél csak lejtősaknáva! lenne
építhető ki földalatti lejáró, hiszen 3-400
méterig alig van talajszínt emelkedés, az
emelkedőn pedig ott épül az új Ezüsthegyi-
lakópark.

Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az
eddigi érveket, a tervezett 2x2 sávon, a föld
alá jutásig ki kellene építenüní egy több száz
négyzetméteres útfelületet, amely viszont
vízgyujtőt alkot, és nagyobb eso estén le kell
majd wmi az alagutat, mert OTÍ elönti a vk A
forgalmat pedig ilyen esetben át kell terelni az.
ürömi Dózsa György útra. Ugyanez, vonatkozik
a lejtosakna másik, pilisborosjenó'i oldalára is.

A lejtős kiképzésnek, egyébként van
még egy kötelező előírása. A bepergés, a be-
mosás, a beomlás megelőzésének érdeké-
ben, mindkét oldalon a mélységet követő
támfalat kell kiépíteni. Ez pedig egy ferde-
szögben hulló csapadék (zápor) esetén
megduplázhatja a beömlo nz mennyiségét.
Szivattyúk beépítése persze elvileg lehetsé-
ges, de példákat tudok sorolni, hogy a szi-
vattyúk még sem egy bányát, sem pedig ala-
gutat soha nem mentettek meg a vízbe-
áramlástól.

S végül, gondoljuk csak meg, hogy egy ilyen
meredekszögű emelkedon való feljutás esetén,
mekkora lenne itt a dübörgés, az üzemanyag
fogyasztás és a termelí füstgáz mennyisége,

amelyet a gépjármüvek, de különösen a sok
kamion okoz.

Tisztelt Lakótársak! Ez az én vélemé-

nyem az MO-ás alagútról.
Kérem Onöket, szívleljék meg az érvei-

met. Nekem ez a szakma az egész életem
volt. Megtanultam, szerettem, és sikeresen
műveltem. Szerencsés vagyok, mert mind-
három kapcsolatos szakmában dolgoztam,
és elmondhatom magamról, hogy 1954-ben
17 évesen az "Ifjak legjobb útépítője",
1965-ben "A magyar szénbányászat legjobb
brigádja" vezetője voltam, 1985-ben pedig
Németországban csapatommal világrekordot
áUítottunkfel alagútépítésben.

Kérem Onöket, ne hagyjuk magunkat
félrevezetni. Akadályozzuk ezt meg. Együtt
eredményesek lehetünk.

Tisztelettel, Rózsa Sándor

A cikk magyarázó ábrákkal kiegé-
szített változata megtalálható a "Van
jobb MO" Környezetvédő Egyesület
honlapján. www.vanjobbMO.pbj.hu

Xedves "Hetek".
Minden hónapban elolvasom a Hír-

mondót és nagyon bosszant, amit ott
találok.

Amikor idejöttetek lakni a falunkba,
akkor mi szerint választottátok kí új
lakhelyeteket?

- 1. Tetszik ez a hely, szép a környe-
zet, kedvesek az emberek.
2. Itt hatalomra tudok kerülni és
megpróbálom az "őslakosságot"
"elűzni".

Nos, ha az első miatt, akkor kérdem
én: Szerintetek ez egy kihalni készülő,
működésképtelen falu volt? Akkor mi-
ért éppen ide jöttetek?

Hiszem, hogy nem kell a saját képe-
tekre átalakítani ezt a helyet, hanem
meg kell próbáli olyannak meghagyni,
amilyen volt.

Egyszer hallottam valakitől, aki a
hegy alá építette a házát: Borzasztó,
hogy eladták a "papi földeket" ez a sok
ház úgy zavarja a kilátásomat.

Nézőpont kérdése, ugyanis akik
bent lakunk a faluban régen szép, zöld
erdőt, beépítetlen hegyet láítunk. Es
mégsem mi tettünk ilyen megjegyzést!

Ha viszont a második pont miatt
költöztetek ide, akkor baj van. Tudom,
hogy Budapesten egyik kerületben sem
sikerült volna ilyen pozícióba kerülnö-
tök.

De hiszen akkor ti nem is azért köl-

töztetek ide, mert itt milyen szép is
minden. El vagyok keseredve!

Mióta ti vagytok "hatalmon" semmi
nem megy. Az utcák koszosak, a fű de-

rékig ér, télen a hó nincs a járdákról el-
takarítva. Tudom, hogy azoknak az em-
bereknek, akik régen ezt a munkát el-
végezték fizetni kellett, de úgy tudom,
hogy helyettük egyikőtök sem vállalta
át ezt a feladatot.

Egy éwel ezelőtt égett le a Tűzoltó-
raktár melletti épület. Miért nem sike-
rült még mindig megoldani az elbontá-
sát teljesen? A sétányon a fűben törött
tetőcserepek, téglák hevernek. 1 éve
nem sikerült összeszedni. Ebből az is

következik, hogy azóta nem lett ott a fű
levágva sem.

Ebben a képviselőtestületben nem
magasröptű elméleteket kell gyártani,
valamint folyamatosan pereket indíta-
ni, hanem gyors, racionális, az emberek
érdekeit néző döntéseket hozni. (A fa-
lubah élőkét egyformán képviselve.)

Lassan sikerül "szétverni" közsé-
günkjó hangulatát, összetartását.

Egy példa: A Madarak és Fák Napja
mindig vidám, sok embert megmozgató
rendezvény volt. Idén már csak 15 em-
bei ment cl, azok is két külön táborba
ültek le. Szomorú.

Ugy tudom, hogy sokan közületek
templomba jártok. Jó lenne, ha a "Le-
gyen békesség köztünk mindenkor"
mondatot meg is fogadnátok. Próbálja-
tok Ti is közeledni és megkérdezni
azok véleményét is, akik nem rátok sza-
vaztak. Amen. (Ugy legyen)

Juhász Mónika

HIRMÖNDO

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Fetelős kiadő
A líép\iseSő-testuiet Kultarális és Sport Bizottsága

Foszerkesztő Gorog Athéna
S^erktísztőbizottsiág*

dr. Fiak Iscván, Keresztess)- Pétci, Kozáry Vilmos

A szerkesztoség dme
2097 Pitisborosjenő, Enisthegyi út 26

E-maiÍ: rBtíáiamÍTí@m%ildatanet. hu

Tipográfia és nyoradai munkák Római Bt.

Megeleiiik. havonta, lapzárta mmden hősap 25-én.

Engeáélyszám- 3.4. l/463/2,'l999
Tbrjeszti a Magyar Posta
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iátogatni az óbudai kertáruhá.zunkba,

3ESR8f7. Eszak-Buda vezető kertészcte. Nálunk 300 millio forint érrékű
fcftzletí-io! .. 'áIug.rthaT, ^<TIBB>. _^.. ,

^mitraifaiivafi- es muanyap

itt minJig raiát tiibb száí cscrepek, speoális foldkeveiekek.
'^'meretu, i. x kliixfv nin'éiiyt. gwgerfg- és eg^ed) meretíi kovek
annbul kés/ kertft építliit. széles válaSiitékáva! te'ró/ük

Önnek tökt'ltítcshé a >';uárlásr.

i..ipjaink"ban oiyan divatcte
lovényci? egyeJii!állo<n't

.izélus váliitíréiv ár kínáljuk Oniiek.

töbi) száz ritkaaágtit,
n<h cn} kölonkgesscgyt. nirpt'

öriik/.öldet urtunk.

a pnrfi kertépítok is nálunk
vásárolnak, jöjjön el. On is'

SS .̂  ev alatt 30 ezer
ti'irzsvásdlónk nem téveclhet.

RDE fD

Konténeres szállítás
SZÖMOR.4 JENŐ

teherfuvarozó

Tcle{<>n:
06-309 427.922, (tó.3<>9 840-062

Angol, német nyelvű
oktatást, kori'epetálást,

fordftást vállalok
Pilisborosfenőn.

Telefon: 06-30-328-5045

. GYÖGYTORNA - egyéni és
csoportos terápia mozgás-
szervi- és geríncpanaszok-
ra, műtétí elő- és utókeze-
lés.

' ORVOSl MASSZÁZS - izűle-
tí- és izomfájdalmak kezelé-
se, stresszoldás.
nAGNESES REZONANCtA
TERÁPIA - allergía, króni-
kus ideg- és daganatos fáj-
dalmak, mozgásszer/i pa-
naszok,
sérűlések, alvászavarok ke-
zelése.

Berkiné Fehér Éva okl.
gyógytornász.

Tel: 06-26-336-230;
06-20-495-67-91

The Power of Dreams

AZ ÚJ DÍZEL MEGÉRKEZEH!
.. < és megtekinthetők a Honda 2004-es újdonságai Is;

- a megújult 3 és 5 aj'tós Cwic
- a kfbővített palettájú Jazz-pafetta
- a feffríssfteft cn-V terepjaró

Egyedi hitelkonstrukciók!

ette vá juk kereskedésünkbe

.(037 Budapest, Bojtár u. 4<-48.

WJfw. 387.00-78 Tel. : 4S3-22-22; 240-13-18

E-fliait: h0indat>nnpRaxetero.. hy

Weto: www, ho>dst>noo, hu
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Falunk képe / 2004

Szeptember közepén a Pilisborosjenőre látogató ki-
ránduló honfítársainkat, külföldi vendégeinket és falunk
polgárait a Fő úton a következő látvánnyal fogadjuk: bal
oldalon az első buszmegállóban térdig ér a szemét, majd
az út mentén tovább haladva mindkét oldalon két méter
magas parlagfű sorjázik, ezt követően balra a második
buszmegálló mellett derékig ér a szemét a szelektív hulla-
déklerakónak nevezett gyűjtőszigeten. Innen a Kossuth
térig a tavaszi esőzések által lesodort murva réteg keresz-
tezi a bekötő utaknál a Fő utat. A Kossuth téren sárral ve-

gyes kavics fedi az utat, s a buszmegálló melletti terület
térdig szemetes. A Kossuth tér fölött a játszótéren szintén
2 méter magas parlagfüvet, gazt és rengeteg szemetet ta-
lálhatunk. A Budai úton Kossuth tértől a falu végéig a be-
kötő utak kereszteződéseiben komoly kavicságyak és mur-
vagátak fedik az út burkolatát. Az utak mentén a padkák
töve porral és murvával vegyes, s a gaz mérete itt is több
évtizedes rekordot döntött... A közterületeink elhanyagol-
tak, piszkosak, szemetesek és rendezetlenek. Egy sváb fa-
luban ez máshol elképzelhetetlen, de sajnos ebben az idő-
szakban nálunk még ez a szégyen is megtörténhet. A sváb
falu mindenhol a világon egy magasabb minőséget jelent:
tisztaságot, gondozottságot, rendet és szépséget. Pilisbo-
rosjenőn ez a hagyomány ebben az önkormányzati ciklus-
ban megszakadt.

Falunk Hivatala / 2004

A közterület gazdája és kezelője az Onkormányzat.
Az Onkormányzat vezetője: Küller János polgármester.
Uralkodása alatt nem fejlődésnek, hanem hanyatlásnak
indult falunk. Előző polgármesterünk, Szegedi Róbert
idejében ez elképzelhetetlen volt. Az Onkormányzat lehe-
tett szegény, a falu akkor sem lehetett piszkos, szemetes,
ápolatlan, rendezetlen és gondozatlan. Szegedi Róbert hí-
res volt arról, hogy a reggel 8 órai munkakezdés előtt kör-
bejárta a falut, ellenőrizte a közterületen folyó munkála-
tokat és pontosan reggel 8 órakor a hivatalában volt úgy,
mint a Polgármesteri Hivatal minden más munkatársa.
Ezzel szemben most nincsenek közterületen folyó munká-
latok, s talán ezért nem is járja végig Küller János polgár-
mester munkakezdés előtt a falut. Am a Polgármesteri Hi-
vatalban sem lelhetjük fel őt naponta 8 órától, melynek
következtében a Hivatal dolgozóinakjelentős része is csak
fél 9-kor kezdi meg napi munkáját. Pilisborosjenő polgá-
rai azt hitték 2002 őszén, hogy Szegedi Róbertnél is jobb
polgármestert választottak. Ugy tűnik nagyot tévedtek.

"Minél rosszabb, annáljobb!"

Az elmúlt két év bebizonyította, hogy Küller János
nem kíván együttműködni a képviselő-testülettel, nem kí-
vánja a képviselő-testület azon határozatait végrehajtani,
amelyek fejlődést hoznának falunknak. Küller János a
"minél rosszabb, annáljobb" elvét követve töltötte el pol-
gármesteri tisztségében az elmúlt közel két évet. Ezen elv
gyakorlati kivitelezése így fest: minél rosszabbul mennek a
dolgok az Onkqrmányzat háza táján, minél rosszabb az
életminőség az Onkormányzat hibájából Pilisborosjenőn,
annál jobban kiábrándulnak falunk lakói a 2002. október

20-án megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület-
ből, s felülbírálva korábbi döntésüket a legközelebbi vá-
lasztásokon majd másként fognak szavazni. Ezen elv meg-
valósításának másik fontos eleme annak folyamatos han-
goztatása, hogy falunk hanyatlásáért kizárólag a képvise-
lő-testület a felelős.

Küller János ugyanis egyet nem tudott maradéktala-
nul elfogadni és megbocsátani a pilisborosjenői választó-
polgároknak: azt, hogy olyan képviselő-testületet kell pol-
gármesterként vezetnie, mely képviselő-testületben ki-
sebbségben van. A választópolgárok ugyanis így döntöttek
2002. október 20. napján. Küller János azonban nem fo-
gadta el a választópolgárok döntését, s folyamatosan azon
dolgozik, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben nem
marad más a képviselő-testület tagjainak, mint a lemon-
dás vagy a képviselő-testület feloszlatása. Ha Küller János
elfogadta volna a választópolgárok akaratát, akkor két
dolgot tehetett volna:
a) ha nem kívánt volna kisebbségben kormányozni 4

éven keresztül, akkor nem kellett volna elvállalnia a
polgármesteri tisztséget és 2002. november 4-én nem
kellett volna letennie a polgármesteri esküt;

b) ám ha letette az esküt, akkor a képviselő-testülettel
együttmuködve, annak határozatait maradéktalanul
és határidőben végrehajtva kellett volna dolgoznia.
Küller János azonban a harmadik utat választotta,

mely harmadik út jóra nem vezet, Pilisborosjenő érdekeit
nem szolgálja. Igaz, hogy ebben a kérdésben Küller János
és Pilisborosjenő érdekei Küller János döntése miatt elvál-
tak, s az idő haladtával egymással szémbe is kerültek. Ma
már sajnos tényként állapíthatjuk meg: Pilisborosjenő
Küller János munkássága alatt az elmúlt közel két év alatt
nem előre, hanem visszafejlődött.

Küller János munkássága

A hatályos jogszabályok szerint Küller János polgár-
mester munkavállaló, akinek munkáltatója nem más, mint
a képviselő-testület. Speciális foglalkoztatási jogviszonya
választássaljöttlétre,s azt a munkáltató képviselő-testület
csak úgy szüntetheti meg, ha bírósághoz fordul ennek ér-
dekében. Küller János polgármesteri tisztségének meg-
szüntetését csak a bíróság mondhatja ki. Küller János
munkavállalónak kötelessége a munkáltatói döntések vég-
rehajtása. Kizárólag csak olyan munkáltatói döntések, ha-
tározatok végrehajtását tagadhatja meg, melyek végrehaj-
tásával bűncselekményt követne el. Küller János munka-
vállaló azonban nem hajtotta végre az elmúlt közel két év-
ben a képviselő-testület minden döntését. Küller János
munkavállaló munkavegzése során szelektált, és saját be-
látása szerint döntött úgy, hogy a képyiselő-testület mely
döntéseit hajtja végre, s melyiket nem.
a) Megtagadta a Közép-Duna Vidéki térség regionális

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerhez való csatla-
kozásunkat biztosító konzorciális (együttmuködési)
szerződés aláírását. A képviselő-testület erről először
2003. október 9-én döntött, majd - mivel Küller János
polgármester élt az Otv. által biztosított újratárgyalta-
tási jogával - 2003. október 27-én még egyszer. Küller
János azonban nem hajtotta végre a képviselő-testület
megerősített határozatát, s nem írta alá a fentiekben

említett hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlako-
zást biztosító konzorciális szerződést.
A konzorciális szerződés aláírásával Pilisborosjenő az

utolsó pillanatban tudna csatlakozni egy olyan Hulladék-
gazdálkodási rendszerhez melyet más önkormányzatok
több mint 2 év előkészítő munkájával hoztak létre, s
amelynek a megvalósítását a Magyar Kormány támogatja,
továbbá Magyarország első olyan pályázatainak részét ké-
pezi, melyet a Magyarország az Európai^ Unió Kohéziós
Álapjához nyújtott be támogatás elnyeréséert. A hulladék-
gazdálkodási rendszer finanszírozása: 60 %- Európai
Ünió, 30 % - Magyar Kormány, 10 % - a társulásban részt
vevő önkormányzatok. Az önkormányzatok 10 % mértékű
terhét a rendszer kiépítésében és muködtetésében szere-
pet kapó szállítók átvállalták. A képviselő-testulet 2004.
aprilis'1-jén arra kötelezte Küller János polgármestert,
hogy 3 napon belül nevezze meg az aláírás megtagadásá-
nak' okait' és tegyen konkrét határozati javaslatot ezen
okok megszüntetésére annak érdekében hogy a jelzett
konzorcialis szerződés haladéktalanul aláírásra kerüljön.
Küller János a képviselő-testület ez utóbbi határozatát
serri hajtotta végre.

A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rend-
szer kizárólag azon mintegy 180 önkormányzat - többek
között Székesfehérvár, Dunaújváros, Polgárdi - társulási
tulajdonába kerül, amely megalakította. A társulási tulaj-
don~a rendszer egészére kiterjed. A társult tagok így tud-
ják biztosítani önmaguk és az általuk képviselt lakosság
számára a szilárdhulÍadék elszállítását és az európai kör-
nyezetvédelmi normáknak megfelelő feldolgozását. A tar-
sulási tulajdonban maradó zárt hulladékgazdálkodási
rendszer ezen szolgál'tatás díjának meghatározási jogát is
magánál tartja. Ily módon nem hagyja, hogy a jelenlegi
hulÍadékszállító szolgáltatók határozhassák meg a hulla-
dékszállítás és feldofgozás díját. Egy kiszolgáltatott hely-
zetet szüntet meg. Magyar, önkormányzati, társulási tulaj-
don érdekei állnak szemben a külföldi tulajdonban lévő
profitorientált hulladékszállító cégek érdekeivel Küller
János - rendszeresen hangoztatott jobboldali kötődése el-
lenére - a külföldi cégek által képviselt érdekek érvénye-
sülése mellett áll ki akkor, amikor nem írja alá a Közép-
Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való
csatlakozásunkat biztosító konzorciális szerződést. Ez pe-
dig súlyos hiba, mivel ezen döntése minden pmsborosjenőí
polgár'zsebére megy. A Közép-Duna Vidéki Hulladekgaz-
dálkodási Rendszer által ajánlott és Esztergom Város
többségi tulajdonában lévő hulladékszállító cég 1,98 Ft/li-
ter áron szállítaná el falunkból a szemetet, míg mindez a
jelenlegi külföldi tulajdonban lévő profítorientált szállí-
tónknak'3, 15 Ft/liter összegbe kerül. Tekintve, hogy a je-
lenlegi fizetési rendszert sürgősen meg kell változtatni -
mivef a háztartásokban termelődő hulladék elszállításá-
nak költségei jelentős részét jelenleg a lakosság helyett az
Önkormányzat fizeti -, de rövid időn belül a "használó fi-
zet" elve alapján minden háztartás közvetlenül a hulladék-
szállítónak fog fizetni, egyáltalán nem mindegy, hogy egy
háztartás 1,98 Ft/liter árat vagy 3,15 Ft/liter árat kell, hogy
fizessen a szemétszállításért...

b) Megtagadta a Pilisborosjenői Községüzemeltető, Be-
ruházó és Lapkiadó Kht. Alapító Okiratának aláírá-
sát. A képviselő-testület erről 2003. november 25-én
döntött eÍőször, majd 2004. május 13-án megismételte
és megerősítette korábbi döntését. A közhasznú társa-
ságot'azért kívánja a képviselő-testület létrehozni,
hogy falunk községüzemeltetési és -fejlesztési teendő-

it ellássa, valamint az Onkormányzat hivatalos lapját,
a Pilisborosjenői Hírmondót kiadja. Ezeket a felada-
tokat ugyanis egyrészt a Polgármesteri Hivatal képte-
len ellátni, másrészt a közhasznú társaságra kedvez-
ményesebb adózási szabályok vonatkoznak, melynek
következtében egységnyi pénzmennyiségből több fel-
adatot tud ellátni, mint a Polgármesteri Hivatal. Az
ugyanis tényként állapítható meg, hogy a Polgármes-
teri Hivatal jelenleg sem a községüzemeltetési, sem a
községfejlesztési feladatokat nem látja el. Jelentős kü-
lönbség még az is, hogy az Onkormányzat által a köz-
hasznú társaságnak bármilyen jogcímen juttatott
pénzeszköz kizárólag csak a közhasznú feladat ellatá-
sára fordítható. A közhasznú társaság még osztalékot
sem fizethet vissza az Onkormányzatnak. További fon-
tos szempont a nyilvánosság és az átlátható működés
kérdése. A közhasznú társaság köteles minden szerző-
désének tartalmát közzétenni a Pilisborosjenői Hír-
mondóban, ellentétben a Polgármesteri Hivatallal,
mely szerv üzleti titoknak minősítheti az általa megkö-
tött szerződéseket és nem enged betekintést azokba a
választópolgároknak. Küller János valószínűleg ezen
szempontok miatt volt állandó kezdeményezője- még
néhány éwel ezelőtt- a közhasznú társaság létrehozá-
sának, az 1998-2002 között működő képviselő-testület
tagjaként. Akkor ezt a kezdeményezését nem tudta
érvenyesíteni. Most pedig már valamilyen furcsa ok-
ból kifolyólag ellenzi a közhasznú társaság létrehozá-
sát. Valószínűleg fájlalja, hogy a közhasznú társaság
létrehozásával elveszti az önkormányzati beruházások
feletti diszponálás jogát, s ezért tagadja meg jogelle-
nesen a képviselő-testület ide vonatkozó határozatai-
nak végrehajtását. Pilisborosjenő és Küller János ér-
dekei e területen ismét egymással szembe kerültek. A
közhasznú társaság létrehozásával ugyanis lehetetlen-
né válik számára az, amit az önkormányzati beruházá-
sokért felelős alpolgármesterként megtehetett az
1998-2002 közötti ciklusban. Nem tud egy 127 millió
Ft értékű beruházás során a közbeszerzési jogszabá-
lyok megkerülésével további 60 millió Ft pótmunkát
megrendelni ("papi földek"). Nem tud olyan kivitele-
zőt a beruházáson tartani, amely minősíthetetlen
munkát végez és 118 nap késedelemmél teljesít (álta-
lános iskola II. ütem). Nem tud olyan beruházást irá-
nyítani, amely a hatályos jogszabályokkal ellentétben
2'éve próbaüzemként képes csak működni, amely be-
fejezetlen, lezáratlan, s amelynek lezáratlansága és
esetleges kudarca 80 millió Ft állami támogatás On-
kormányzat általi visszafizetési kötelezettségét vált-
hatja ki (szennyvíztisztító II. ütem). Továbbá nem tud
üzleti titokra hivatkozni akkor, amikor a beruházások
végrehajtása során keletkezett szerződések tartalmát
nyÍlvánosságra kell hozni. Igy már érthető, hogy miért
nem akarja ugyanaz a Küller János most a közhasznú
társaság létrehozását, aki az 1998-2002 közötti ciklus-
ban erősen kardoskodott annak létrehozása mellett.

c) Megtagadta az Önkormányzat beruházásában megva-
lósítani kívánt Internet-szolgáltatás végrehajtását. A
képviselő-testület erről 2003. szeptember 25-én, októ-
ber 9-én, december 18-án, 2004. május 6-án és május
13-án döntött. Küller Jánosnak azonban sikerült olyan
helyzetet teremtenie, hogy az Onkormányzat szerző-
déses partnere végül felmondja az Önkormányzattal
kötött^az Internet-szolgáltatásra vonatkozó szerződé-

(Fotytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

sét, s a továbbiakban közvetlenül a lakosságnak
gáltasson. Ezzel az Onkormányzatotjelentős kái
A Polgármesteri Hivatal által elvégzett 2 millió
tékű beruházás 1 év alatt megtérült volna, s azt
tően az adóbevételek mellett pótlólagos forrást1
volna biztosítani az Onkormányzatnak. Nem elh
golható szempont volt az is, hogy az Onkormány
Internet-szolgáltatások díjának megállapításak
Internet-szolgáltatók piacán a legoptimálisabt
tudta volna folyamatosan nyújtani falunk lako'
nak, s ezzel három közérdekű célt tudott volna m
lósítani: egyrészt minél több pilisborosjenői {:
számára lehetővé tudta volna tenni az internet
másrészt telefonköltségek nélkül az internetes
legalacsonyabb havidíjait fizethették volna Pilisbi

jenő polgárai, harmadrészt folyamatos bevételhe
tatta volna az Onkormányzatot. A Polgármeste
vatalnak sem kellett volna havi 70.000 Ft-ot
netezésre költenie, hiszen a keretei között megv;
ló beruházást ingyen elvezhette volna. A havi 7
Ft pedig inkább az Onkormányzat szociális s<
alapját hizlalhatta volna, és kioszthatóvá vált vol
arra rászoruló polgártársainknak. Ehhez k
Küller János folyamatosan hátráltatta és akadái
az általa irányított Polgármesteri Hivatal keret
megvalósuló beruházást. Nem írta alá az előf
szerződéseket annak ellenére, hogy az előfize
12.500 Ft mértékű előfizetői díjat már egy éwi
előtt befízették az Onkormányzatnak. Folyama
kritizálta a beruházást annak ellenére, hogy eg;
az az áltela irányított Polgármesteri Hivatal kei
belül valósult meg, másrészt a műszaki átadást
ságügyi szakértő segítette, harmadrészt az Int(
szolgáltatás a végpontokon kiválóan működött. í
János egyszerűen nem kívánt közreműködni egy
beruházásban, mely kis ráfordítással nagy hasznc
zott volna Pilisborosjenő polgárainak és Onkorr
zatának. "Az internetezés úri passzióf" - monc
mindent megtett azért, hogy ez a beruházás sikei
legyen. Kitartó munkája meghozta az általa várt
ményt: az Internet-szolgáltató felmondta az Q
mányzattal kötött szerződését, és mostantól az O
mányzat nélkül kerül közvetíen kapcsolatba az
netezni vágyókkal. Az Onkormányzat pedig elves
te az ettől a beruházástól várt előnyök megvalósu
Szégyen, gyalázat.
Egyetlen előnyt sikerült azonban megtartani: az Inh

szolgáltató Mocsári József tanár úr kérésére és Kara ^
képviselőtársam közbenjárására az Altalános Iskolár
14 munkaállomást összesen havi 3. 000 Ft díj fizetésén
jében lát el Intemet-szolgáltatással. Talán 2004-ben
"úri passziót" gyermekeink információhoz jutása én
ben megtehetünk polgármesteri akadályoztatás és i
kezés ellenére is.

d) Meghiúsította Pilisborosjenő közútjainak s:
burkolattal és felszíni vízelvezetéssel történő ]
tésére vonatkozó képviselő-testületi szándék
valósulását.

Egy pilisborosjenői polgártársunk segítsége fc
egy neves autópálya építő cég, annak tervezői és be
zói, valamint a vele partneri viszonyban lévő pályá;
cég a Landinvest Kft. 2003. szeptemberében járt a/
kormányzatnál és tárgyalt Küller Jánossal, Kara Arp,
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gármestert arra, hogy írásban tájékoztassa 2004. júni-
ús 24-ig a képviselő-testületet arról: milyen módon
járt el az ingatlan adásvétele során, milyen vélemé-
nyeket és iratokat vett figyelembe az adásvetel meg-
kötésénél, továbbá tárja a képviselő-testület elé az ügy
kapcsán keletkezett dokumentumokat. Küller János
mind a mai napig nem tett eleget a képviselő-testület
ezen határozatában foglaltaknak.

f) Megtagadta a fűkaszálásról hozott képviselő-testületi
döntés végrehajtását. A képviselő-testület erről 2004.
június 24-én döntött. Ha Küller János határidőben vég-
rehajtja a képviselő-testület döntését, akkor a verseny-
ben győztes és a több budapesti kerületi önkormányzat
referenciájával rendelkező, valamint a legalacsonyabb
árat ajánló vállalkozó 2004. július 15-ig végzett volna
Pilisborosjenő közterületeinek fűkaszálásával. Ekkor
nem nőhetett volna 2 méter fölé a gaz és a parlagfű.
Küller János valószínűleg úgy vélte, hogy a fűkaszálás
elmaradásának is minden hátrányos következményét át
tudja hárítani a képviselő-testületre, s el tudja érni egy
olyan mértékű népharag kiváltását, amely felállásra
kényszeríti a képviselő-testületet. Küller János tévedett:
az általa is megszavazott döntés végrehajtásáért kizáró-
lag ő tartozik felelősséggel Pilisborosjenő polgárainak
és képviselő-testületének. Kitűzheti a kalapjára: Pilis-
borosjenőn eddig ő volt az a polgármester, akinek a
kormányzása alatt 2 méter fölé nőtt a gaz és a parlagfű
Pilisborosjenő közterületein és játszóterén. Küller Já-
nos azonban most sem volt rest, s arra hivatkozott, hogy
a fűkaszálás költsége nincs benne a költségvetésben. Ez
egyrészt nem igaz, másrészt a költségvetés előkészítése
és a képviselő-testület elé terjesztése a hatályos jogsza-
bályok szerint az ő kötelessége. Ha nem volt ilyen költ-
ségre fedezet a költségvetésben, akkor ezt miért nem je-
lezte a fűkaszálás megrendelésében döntő 2004. június
24-i határozathozatalkor, vagy ha csak később jutott er-
re a felismerésre, akkor miért nem terjesztett elő költ-

ségvetési rendelet módosítást a képviselő-testület ezt
követő 2004. július 29-i vagy szeptember 16-i ülésére?
Vagy miért nem hívott össze még 2004. június végén
rendkívüli képviselő-testületi ülést? Vajon miért nem
tartotta önkormányzati és lakossági érdeket sértőnek a
fukaszálás ez évi elmaradását? Küller János politikai ér-
dekei ezúttal is szembe kerültek Pilisborosjenő lakossá-
gának az egészséges és élhető környezethez való jogai-
val és érdekeivel.

A megoldás

A folyamatos obstrukció konkrét példáinak további is-
mertetésétől hely hiányában eltekintek. A tény az, hogy ez
a helyzet tarthatatlan. A helyzet megoldása a képviselő-
testület felelőssége és feladata Pilisborosjenő érdekében.
Pilisborosjenő már eddig is elveszített két évet. Négy évet
azonban több mint bűn, óriási hiba lenne veszítenünk. A
fentiek alapján megállapítható, hogy Küller János polgár-
mester és Pilisborosjenő érdekei egymással szemben áll-
nak, s látható, hogy Küller János polgármester képtelen a
képviselő-testülettel együtt dolgozni. A képviselő-testület
pedig nem tehet mást, mint azt, hogy az Otv. 33/C. § (1)
bekezdése alapján a Pest Megyei Bíróságtól kéri Küller
János polgármesteri tisztségének megszüntetését.

Küller Jánosnak - falunk érdekében - mennie kell.

dr. Fiák István

Utóirat
2004, szeptember utolsó napjaiban elkezdődött a fűkaszá-
lás Pilisborosjenő közterületein. A képviselő-testület nem
módosította a költségvetési rendeletet, ebből fakadóan
feltételezhető, hogy Küller János mégis csak megtalálta a
költségvetésben a fűkaszálás fedezetét. Júniustól szeptem-
berig 3 hónapra volt ehhez szüksége. A gaz közben nőtt, a
parlagfű közben elvirágzott, falunk polgárai szégyenkez-
tek, allergiás polgártársaink pedig végig szenvedhették ezt
a 3 hónapot Küller János jóvoltából.

,^1 hír szent, a vélemény szabad^
2004 október 7-én összeült a képvise-

lő-testület, hogy folytassa az egy héttel
korábban megkezdett ülését. A napiren-
di pontok elfogadásakor dr. Fiák István
kérte, hogy vegyék fel sürgősséggel a
megtárgyalandók közé az útkarbantartá-
si munkák azonnali megkezdéséről ho-
zott kpzös Jogi-Műszaki-Pénzügyi Bi-
zottsági határozatot. Az ülést vezeto
Küller János polgármester válasza:

"Nem óhajtom tárgyalni az útépítést,
mert nem tartom süi^osnek "

A képviselői érvelésre, miszerint meg
van rá a pénz, ki van dolgozva a munka-
terv, készen áll a kivitelező, még a fagyok
előtt el kell végezni a mart aszfaltos kár-
elhárítási, baleset megelőzési útkarban-
tartást és a kátyúzásokat is, tehát azonnal
meg kell kezdeni a munkát - a válasz ak-
kor is nem volt, megerősítve az alpolgár-
mester által is. A képviselők egy része
azonban ragaszkodott a téma napirendre

való vételének megszavazásáról, azaz ar-
ról, hogy legyenek-e legalább valamivel
jobb minó'ségű útjaink már most, ezen a
télen? A teremben ekkor, 18 óra után
alig két perccel 10 képviselő volt jelen.
Kara Arpád még nem érkezett meg, dr.

Igen
dr. Fiák István
Dér András
Keresztessy Péter
Marosi László

Varsányi Zsuzsa

Emlekeztetőül a képviselői eskü szöve-
ge: "En...........................esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársaság-
hoz, annak népéhez hű leszek, az Alkot-
mányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot
megőrzöm; megbízatásomhoz híven pár-
tatlanul, lelkiismeretesen járok el és a leg-
jobb tudásom szerint, minden igyekeze-
temmel Pilisborosjenojavát szolgálom."

Farkas László pedig éppen akkor lépett
be az ajtón, amikor már szavazni kellett,
s mivel nem tudta, mi a szavazás tárgya,s
mivel a polgármester nem mondta el még
egyszer, hogy miröl szavaznak, ezért tar-
tózkodott. A szavazás eredménye :

Nem

Küller János polgármester
Szimeth Mária alpolgármester
Galambos Ferenc
Mayer Róbert
Zsitnyányi Attila

A nem-mel szavazók, mind az öten,
már több ciklus óta képviselői a falunak.

".................avéleményszabad"

Ez a szavazás nem adott "zöld utat"
járhatatlan útjainknak. Am az igen-esek-
mind a heten -, minden igyekezetükkel ér-
vényt fognak szerezni a falujavát szolgáló
legfontosabb feladatnak.
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Boldog Születésnapot!
Galambos Ferenc, az első Faluvédő mozgalom elindítója,

a Deutschklub alapító tagja, a RK egyházkozség tagja, önkor-
mányzati képviselő, a Német Kisebbségi Onkormányzat alel-
nöke, a Pilisborosjenőn élő sváb kisebbség egyik zászlóvivő-
je és legfőbb védelmezője, most volt 70 éves. Sokat tapasz-
talt ember, aki meg tudta őrizni méltóságát és hitét, ember-
ségét és becsületét, fíatalokat meghazudtoló lendületét és
erejét a legnehezebb időkben is. Mióta nyugdíjas, nincs ide-
je, belevetette magát a közéletbe, programok szervezésébe, a
helyi hagyományok megőrzésére és ápolására rendkívüli
energiát fordít. De ha kell, fáradságot nem kímélve, füvet nyír
a templom körül, biciklivel kihordja a meghívókat, termet dí-
szít vagy sírkövet újít fel, szendvicset ken a nyugdíjas estre.
Az Isten áldását kérem számodra, hogy még sokáig tartson
meg jó egészségben és bőségben. Végezetül kedvenc, erede-
ti sváb daloddal kívánok Boldog Születésnapot a magam és a
Német Kisebbségi Onkormányzat képviselői és valamennyi
Téged ismerő és szerető borosjenői lakos nevében.

"Schau, schau wie's reigna tuat, ower schau, schau wie's
giesst,

Ower schau, schau wie's wossa übers Doch owa schiasst,
Du bist nimmer mei Franzerl, du bist nimmer mei Bua,
du darst nimmer mehr,wannst hamgehst, bei mein'm

Fenstere zugeh'n."
Szegedi Ferenc

Német Kisebbségi Onkormányzat elnöke

f^ I5í ><'.A^ ^AÉ'-' ">s/Ar<^
1 ̂ . ^tfc:y*t^. '.^áÉ?^^-"3fe
'.^ ''r^i^^

í'l"s ^1^ ^.yMíi
:^~"~ YY'^M

^ ; /-^

^ '^11
k^, - ' -}

^'e-*-
^*  ^..
^f^N
^ y-'

^

^- ,
.^i"

<
t*><>

v^

MÉG A NYÁRON TÖRTÉNT.. ..
2004. július 25-én a Pilisborosjenői Német Kisebbségi

Onkormányzat zarándoklatot szervezett falunk nemzeti-
ségi lakosai számára Székesfehérvárra, a felsővárosi Szent
Sebestyén templomba. Ennek a templomnak Lauber Be-
nedek atya a papja, aki korábban 13 éven keresztül
Pilisborosjenőn a Római Katolikus Templom plébánosa
volt, hívei nagy örömére.

Benedek atya nagy szeretettel és a még régről ismert
jókedvével, humorával fogadta a 46 főből álló csoportot.
Megmutatta a plébánia szép, régi épületét, valamint a
benne működő egyházi múzeumot. Hideg frissítővel ven-
dégelte meg a hőségtől elbágyadt zarándokokat. Azon a
vasárnapon Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünne-
pe volt. A csoport részt vett a szentmisén, és a Pilisboros-
jenői Német Hagyományőrző Dalkör (Wein-dorfer-
Singkreis) egyházi énekeket énekelt német nyelven az ot-
tani híveknek.

A kirándulás következő állomása a csopaki szőlőhe-
gyen található Szent Donát borház volt, ahol jó étvággyal
fogyasztottuk el az ízletes ebédet. Gyönyörködtünk a sző-
lőhegy, a balatoni táj és a borház szépségében. A házigaz-
dáktól megtudtuk, hogy a borház 2002-ben épült Balaton-
felvidéki stílusban. Az alsó traktusban levő borpince oldal-
falain található kovácsoltvas gyertyatartókat falunk egyik
művésze Takács Zoltán készítette. Szép munka, gratulá-
lunk.

Csopak után Tihany volt az úti cél. Megtekintettük az
Apátságot és az altemplomot. Tihany hangulatos utcáin
tett séta után páran a híres tihanyi visszhang nyomába
eredtünk - kevés sikerrel.

Szép élményekkel gazdagodva vettük utunkat késő
délután haza Pilisborosjenőre.

Perlinger Györgyi
a Német Kisebbségi Onkormányzat képviselője
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Pilisborosjenő anno. GERMANIZMUSOK

(részlet Gröschl György és Gröschl Györgyné Götz Mária:
"Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000" c.könyvéből)

Az élet jelentős eseményei is vallásos szemlélettel, vallásos
ünnepléssel zajlottak. A község vallási és nyelvi tekintetben tel-
jesen homogén lakossága lehetővé tette, hogy senki sem képe-
zett kivételt.

Említést érdemel a lakás, ahol a többgenerációs család élt.
Mint az életmód, többnyire ez is egységes volt. Az utca felől szo-
ba, konyha, szoba, kamra. Az első szobát ritkán lakták. Itt volt a
hátíasszony szép bútora, magasra vetett ágyakkal csipkés vagy
horgolt elejű párnákkal (színes alátéttel) keresztszemes monog-
ramos lepedovel. Itt terítettek vendégség, búcsú és családi ünne-
pek idején. Ez volt a "Federe Stube" szép szoba. Sajnos haláleset
idején is szükség volt rá, itt ravatalozták fel az elhunyt családta-
got, mert 1965-ig háztól temettek.

Az épületben mindennek megvolt a rendeltetése.
Egyes utcákban sokáig látható volt, hogy a ház sarka kiállt,

ab^an a részben volt egy kis figyelő ablak-lőrés Talán a törökök,
vagy más ellenség miatti félelemből-vagy csak óvintézkedésből
épültek így a házak? A többi ablak vasráccsal volt ellátva, az ajtó
nehéz, vastag fából készült.

A ház belső rendje, régies háztartási edényekkel és mező-
gazdasági eszközökkel való ellátottsága is egységes képet mutat
A szobában álló cserépkályhát régen a konyhából fűtötték, azon
főztek. A kemence sokszor a ház végében állt. A mi századunk-
ban a futési szokások teljesen és többször változtak.

Dampf hinter einer Sache machen
Dagegen ist kein Kraut gewachsen
Der Wein hat Körper

hajtani, sürgetni valamit
ez ellen nincs orvosság
van ereje a bomak

PILLANTÁS A SZOMSZÉDVÁRBA, NÉMETÜL, DE
MASKEPPEN..... (Baslerdütsch)

Egy kis költemény Hans Krattingertől (Riehen/Svájc);

's Liedli

Es goht e]
Vorusse vc
Was isch e
Zmitts us <

Es isch kei
KeiLüflic
Das isch e.
Der Brunn

A nemzetisé^

Ingyenes, elsősorban munkanéll
szervezett karriertanácsadást tar
20.00 között, legközelebb novei
sebbségi Okormányzati irodáját
Piswanger Int. Vezetői Tanácsad
337-108 telefonszámon szíveske<
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Közeledik ]\íindenszentek ün-
nepe. és a Halottak Napja.
Gyujtsunk gyertyát. vigyünk
virágot, és emlékezzünk...

etőbr .
(Kosztolányi Dezső verse)

Egy éve itt valánk,
E sír felett

Beszélgeténk a végről,
Leány, veled.

Az arcom oly fehér volt,
Mint a tied.

i
1

1
1

1 ÉlméFkedénk, merengénk:
"Avégsiet." I1

1

!

Most nyíl, az őszi rózsa,
A sír fehér...

Imádkozzunk leányka,
A lelkekér,!

Jövőre majd magad léssz,
]V[agad, magad...

S a hanton újra sok-sok
Vü-ág fakad...
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AHl MO DÓRÓL
Tisztelt Varsányi Zsuzsa Képviselő
Asszony!

On a Hírmondó 2004 szeptem-
beri számában harcias levelet írt
"Elegünk van címmel". Itt újra fel-
említi a szerkesztőség számítógé-
pét, amit a Polgármester Ur nem
javíttat. Tisztázzuk az ügyeket, néz-
zük az egész folyamatot. 1998-ban
Szegedi Róbert Polgármester Ur
megkérte a feleségemet, Fáyné dr.
Péter Emesét - sokan ismerik a
hosszú copfjáról és a Jótékonysági
boltból -, hogy vállalja el a Hír-
mondó szerkesztői feladatát. Elvál-
lalta minden fízetség nelkül. Miért?
Mert a Polgármester Ur megkérte.
Ez ilyen egyszerű. A saját számító-
gépünkön végeztük a munkát. Ha
elromlott; eszünkbe sem jutott,
hogy az Onkormányzattal javíttas-
suk. A feleségem Uniós pénzekre
pályázott, és a falu nyert is 1,5 mil-
lió Forintot. Ebben talán az is köz-
rejátszott, hogy a pályázatot "Jean
Monnet professzor"-ként írta alá.
Ezt a címet Brüsszelben adják, és
Magyarországon csak mintegy 12
ember büszkélkedhet vele. (A Jean
Monnet professzorságot dr. Fiák
István a Hírmondóban egy korábbi
cikkében csúnyán kifígurázta, pe-
dig csak jót hozott a falunak.) A
pénzből olyan számítógépet vet-
tünk, ami a szerkesztői munkára al-
kalmas. Mivel a saját számítógé-
pünk eleve jó volt, ezt a számítógé-
pet a szerkesztőbizottság másik
tagja, Windisch László használta,
aki a tipográfíai munkát is végezte.
Amikor 2002-ben Onök megnyer-
ték a választást, Windisch László
átadta ezt a gépet az Onkormány-
zatnak. Feltételezem, hogy ez a gép
került Görög Athéna Főszerkesztő
Asszonyhoz. Ez viszonylag új gép.
El sem tudom képzelni, hogy mi ro-
molhatott el benne. Azonban, ha
elromlott, valóban a Polgármester-
nek kell javíttatni? Onök így irá-
nyítják a falut? Mi fütyülünk, ő ug-
ráljon. Nagyszerű elképzelés, de

úgy látszik, nem. Miért nem intézi
el On, vagy a Főszerkesztő Asz-
szony? Talán azért, hogy a Polgár-
mester ördögi voltát bizonyítsák?
Esetleg elég lenne bemenni a pénz-
ügyi osztályra, és megbeszélni, hogy
megjavíttatom, és hozom a számlát.
Több ilyen ügyet intéztem a múlt-
ban. Sosem fordultam a Polgármes-
terhez. Az ügyintéző számos aka-
dályt gördített a kifízetés elé. Meg
kellett várni a Pénzügyi Bizottság
határozatát. Ez néha hónapokat
vett igénybe. De nem haragudtam
rá, mert az volt a dolga, hogy vi-
gyázzon a falu pénzére. Ugy tudom,
hogy a Főszerkesztő Aszszony fize-
tést kap. A gépet is ingyen kapta.
Miért nem előlegezi meg a javítást

A Hírmondóhoz még a követke-
zőket fűzöm. 2001-ben a Pénzügyi
Bizottság ülésén kemény vita folyt a
Hírmondó költségvetéséről. Végül
600 ezer Forint éves költséget hagy-
tak jóvá, azzal a kikötéssel, hogy a
felét hirdetésekből be kell hozni.
Ezt Windisch László kemény mun-
kával el is érte. Ugyanakkor a 2003-
as költségvetés (Hírmondó, 2004 ja-
nuári számában) a lapkiadás sorá-
nál 2 millió 209 ezer Forint szere-
pel. Miért kerül ilyen sokba?

Csökkent a Hírmondó közszol-
gálatí szerepe. Kimaradt az orvosi
ügyeleti beosztás és a patika nyitva-
tartási ideje. Tudom, hogy nehéz az
orvosoktól beszerezni a listát. Ezt a
Korábbi időszakban Windisch Lász-
ló minden hónapban nagy utánjá-
rással gyűjtötte be. Szégyelltük, ha
a Hírmondó ezért néhány napot ké-
sett. Azonban az információ ott
volt. Pár hete a szomszédasszony
átszaladt, hogy nem találja az ügye-
leti beosztást. Egy régebbi Hírmon-
dó példányát kaptam elő, ablian
legalább az orvosok telefonszámai
megvoltak. A falu több lakója nevé-
ben kérem, hogy az ügyeleti beosz-
tást és a patika nyitvatartási idejét
tegyék vissza a lapba.

Csökkent a Hírmondó demokrá-
cia színvonala is. Avéleménynyilvá-
nítás szabadsága. Bár az általunk
szerkesztett Hírmondót a választás
előtt az Onök részéről sok kemény
bírálat érte (olvasatlanul dobjuk ki,
írták) az igazság az, hogy á négy év
alatt a Szegedi Róbert, Fáyné dr.
Péter Emese és Windish László ve-
zette szerkesztőbizottság emlékeze-
tem szerint mindössze egy cikket

nem közölt. Ezt Dér András küldte
be, és arról szólt, hogy az iskola új
épületrészének építésekor a régi
falakon repedések keletkeztek.
Még ezt a cikket is közölte volna az
újság, de átdolgozásra visszaküld-
ték a szerzőnek, hogy az Onkor-
mányzat muszaki vezetőjével
egyeztesse. Atdolgozott szöveget
erről a szerkesztőbizottság nem ka-
pott. Keresztessy Péter, Körtvélyesi
Tibor, és Dér András, és még töb-
ben, bizonyíthatják, hogy az összes
beküldött cikket közöltük. Dr. Fiák
István Képviselő Ur is, amikor fel-
sorolta kifogásait a Hírmondó ko-
rábbi szerkesztésével kapcsolatban,
csak azt tudta említeni, 'hogy az írá-
saikat kisebb betűvel szedtük. Más
túl hosszú szövegek is jártak így.
Továbbá azt, hogy a Képviselő Asz-
szony fényképe homályosan jelent
meg az Ujságban, a feltételezése
szerint szándékosan. Es milyen ma
a Hírmondó? A polgármestert ki-
hagyták a szerkesztőbizottságból.
Nem közlik a cikkeit. Csak az
Onöknek tetsző cikkeket közlik?

Kérem a szerkesztőbizottságot,
hogy vizsgálják fölül a Hírmondó
helyzetét, és állítsák vissza a koráb-
bi állapotot.

Dr. FáyArpád

Kedves FáyArpád Ur!

Köszönöm, hogy megtisztelt le-
velével, amelyre azért válaszolok
nyilvánosan és örömmel, mert több,
a falu egészét is talán érdeklő kér-
dést vet fel. Eppen ezért vegyük
sorba ezeket.

Az "Elegünkvan" kifejezést a fa-
lu lakóitól kölcsönöztem. A cikk
-érzésem, és a visszakapott jelzések
szerint -nem harcias, hanem tény-
szerű volt.

A Hírmondó c. újság régi törté-
netét kár felemlegetni. Bizonyára
megköszonte az előző polgármes-
ter az On feleségének azt, hogy
tiszteletdíj nélkül elvállalta az előző
ciklusban az újság szerkesztését.

De valószínűleg ő tudja legjob-
ban, hogy ma már sehol nem lehet
szakképesítés nélkül dolgozni.
Windisch László pedig tiszteletdíj-
ért végezte - ám szintén szakképe-
sítés nélkül- a tipográfiai munkát és
a hirdetés szervezést.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A számítógépről annyit, hogy
"ami el tud romolni, az el is romol-
hat." A gép már 2004 májusától
rossz, azóta van az önkormányzat
korábbi szerelőjénél, es nem szep-
tember óta, ahogy az OPE c. újság-
ban ezt tévesen írták. Mindez azon-
ban belügy, meg kell oldani. Orü-
lök, hogy az Onök idejében még
úgy mentek a dolgok, hogy megelő-
legezhették a javítás összegét, és
azt utólag az Onkormányzat kifí-
zette. Ma már semmit nem fízet ki,
emlékeztessek csak pl. a legegysze-
rűbbre, arra, hogy a törvény szerint
önkormányzati kötelezettség a
sport tevékenység támogatása, de
annak eddigi költségeit sem fizet-
ték ki Riba Ferencnek, a Kulturális
és Sport Bizottság tagjának, aki ön-
zetlenül megszervezte, lebonyolí-
tofta és saját pénzéből megelőle-
gezte a rendkívül sikeres, és falunk
lélekszámát tekintve - tömeges
rendezvényeket. (A költségvetés-
ben pedig van erre szánt pénz)

A költségvetésben szereplő má-
sik összeg, a Hírmondó egész évi
megjelenésére valóban annyi pénz
van szánva, amennyit ír, ám ez az
összeg tartalmazza azokat a mind-
eddig fel nem használt költségeket
is, hogy újságcikkért (pl. Szopkó
Márk hitéleti cikkei) fízetni tudjon
a szerkesztőség, hogy fényképeket
rendelhessen, stb. Tehát, hogy új-
ságszerűen működjön. Mindezekre
eddig egyetlen fíllér nem költődött
el, de csupán azért nem, mert úgy
sem fízeti ki a polgármester. Ezt
sem. Ami a hirdetési díjakat illeti,
közelítünk a millió Forinthoz, amit
kerestünk eddig vele. Máris nem
olyan drága az újság, aminek beke-
rülési költségeibe kérem, számolja
be azt is, hogy 2001-hez képest drá-
gább lett a nyomda, a papír, a ter-
jesztés, és drágább a mi lapunk
azért is, mert a mindenkori jegyzők
nem adják le időben a kötelezően
megjelentetendő rendeleteket,
ezért rendre különszámot kell ki-
adni, ami bizony rendesen megnö-
veli a költségeket.

A közszolgálatiságról csupán
annyit: ebben a hónapban sem kap-
tunk az Onkormányzattól egyetlen
hírt sem. Nem tudjuk megszerezni
az anyakönyvi híreket, de semmi
egyéb, más jellegűt sem. Sőt, pl.
azért nincs még 2003-as zárszám-
adása jelen pillanatban a falunak,
mert nincs kihirdetve itt az újság-

ban. El van fogadva, ám nincs aki
aláírja és elküldje a lapnak. Ugyan-
így vagyunk a rendeletekkel is.

Sajnos, az orvosi ügyeleti beosz-
tást a jövőben sem tudja a lap kö-
zölni.

Mára kiderült, hogy nem azért
nem adják meg az orvosok, mert
nem akarják, hanem azért, mert
már sehol nem adják meg néwel az
ügyeleti rendet. Budapesten sem.
Ez az új rend, és ennek több oka is
van. Csupán az ügyelet telefonszá-
mát adhatnánk meg, de ezt már
többször megtettük, a rendelőben is
láthatják. Azt pedig, hogy a pilis-
borosjenői orvosi rendelő üzenet-
rögzítőjére az orvosok minden alka-
lommal mondják rá, hogy éppen ki
az ügyeletes, és őt hol, milyen tele-
fonon lehet elérni, csupán az or/o-
soktól kérhetjük. Kérheti a jegyző,
de kérhetik maguk a betegek is.
Igéretet teszek Onnek arra, hogy a
következő lapszámban megkérdez-
zük az illetékes főorvost: mit lehet
tenni ez ügyben?

Hogy miért hagytuk ki a polgár-
mestert a szerkesztő bizottságból?
Mert az ide vonatkozó törvény sze-
rint a polgármester nem lehet sem
főszerkesztő, sem kiadó, sem szer-
kesztő bizottsági tag. Es hogy miért
nem közli a lap a cikkeit? Kedves
Fáy Arpád úr, legyen erős. 2004 ja-
nuárja óta a polgármester egyetlen
közlésre szánt cikket sem adott le
az újsághoz. Egyébként minden a
laphoz érkezett írás megjelenik.
Természetes kivétel az, amelyik stí-
lusában, hangnemében, megfogal-
mazásában sértő, bárkire nézve. De
még ilyet sem kapott a szerkesztő-
ség senkitől, kivéve a polgármes-
tert.

Kedves Fáy Arpád Ur. Annyit
azért még szeretnék megkérdezni
Ontől, hogy vajon olvasott-e egyet-
len olyan cikket is a polgármester-
től, bármelyik újságban, amelyik a
falu terveiről, a megkezdett munká-
ról szólna? Egy olyan írást, amelyik
méltó egy közösség vezetőjéhez?
Egy olyan cikket, amelyik nem ál-
landóan a bizonyítványa magyará-
zatával, és a felelősség másokra va-
ló áthárításával foglalkozna? Ame-
lyik rövid, tömör, és közérthető?
Amelyik végre arról szól, hogy ezt
vagy azt az ügyet elintéztem? Erte-
sítsen, ha ilyenről tud.

Tisztelettel: Varsányi Zsuzsa

Tisztelt
dr. Fáy rpád Ür!

Köszönöm a levelét, s noha nem
nekem címezte, de engem is érint,
hadd reagáljak megjegyzéseire.

Az önkormányzat számítógépe
tavasszal elromlott. Annak rendje
és módja szerint azonnal közöltem
a szerkesztőbizottság tagjaival,
majd a jegyzőasszonnyal. A jegyző-
asszony írásban kérte a tájékozta-
tást, amit még aznap megtettem.
Eszembe se jutott, hogy a polgár-
mesterrel javíttassam meg, és pon-
tosan azt cselekedtem, amit On is
leír: "esetleg elég lenne bemenni a
pénzügyi osztályra, és megbeszélni,
hogy megjavíttatom és hozom a
számlát. " Ezt szerettem volna, de
ahogy Ont sem értesítették, úgy en-
gem se, hónapokon keresztül.

Mindenesetre a gépet elvitte egy
kitűnő szakember, az önkormány-
zat korábbi rendszergazdája, pilis-
borosjenői lakos, aki közölte ve-
lem, hogy addig nem nyúl a géphez,
amíg valamilyen garanciát nem kap
arra, hogy a javítás költségeit kifí-
zetik, ugyanis az önkormányzatnak
még a korábbiakból vannak tarto-
zásai vele szemben.

Az ügy nem mozdult ki a holt-
pontról, mígnem augusztus végén
felhívtam a jegyzőasszonyt, rende-
leteket kérve a szeptemberi szám-
ba, és akkor beszélgetésünk végén
felszólított, hogy vigyem be a gépet
az önkormányzatba. Közöltem ve-
le, hogy O tudja a legjobban, hogy
a gép nincs nálam, hónapok óta
rossz. A lényeg: szeptember 8-án
K. S., korábbi rendszergazda sze-
mélyesen vitte be a számítógépet,
azóta ott van az önkormányzatban
és azóta a jelenlegi rendszergazda
javítja.

Kedves Fáy Ur! Ma, amikor eze-
ket a sorokat írom, október 9-én,
még mindig nem az önkormányzat
gépén készül a lap. Hónapok óta
kölcsön- gépen dolgozom. A
datanetnek van egy fizetős szolgál-
tatása ( webmail.datanet.hu), ezt
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veszem igénybe, hogy a lap elké-
szüljön. Azt írja, hogy fizetést ka-
pok. Téved . Sem a szerkesztésért,
sem az írásokért egy forintot nem
veszek fel, ahogy más szerzők sem.
Kapok viszont havonta bruttó 35
ezret, nettó 17 000 forintot a költsé-
gek térítésére (telefon, Internet,
nyomtató, lemezek, papír, stb. ).
Május óta a költségeim ezt az ös-
szeget messze túlhaladják, de tudja,
azt gondoltam és gondolom még
most is, hogy ez az én önkéntes fel-
ajánlásom a falunak. Jelen pillanat-
ban ez a legtöbb amit adhatok: a
munkámat, a szabadidőmet, a hét-
végéket. Ugyanis javíthatatlanul
abban bízom, hogy jó ügy érdeké-
ben cselekszem, ha nem sértődök
meg, hanem kínkeservesen folyta-
tom a lap előállítását.

Említette, hogy csökkent a Hír-
mondó "demokrácia színvonala".
Bár ez a szóösszetétel értelmetlen ,
megpróbálom kihámozni, hogy mi-
re gondol. Két év alatt egyetlen egy
cikket (Küller János cikkét) nem
közöltem. Az írás túl hosszú volt.
Kértem a polgármestert, rövidítse
le. Ezt nem tette meg. On tud más
esetről? Mert én nem . Minden be-
érkező írást, ami nyomdaképes,
mindig közöltem, sőt.

Ugyanakkor ne legyünk
álnaivak. A faluban vannak ügyek,
vélemények, véleménykülönbsé-
gek, érdekek. Ezek manifesztálód-
nak. Nem értünk mindenben egyet.
Vannak viták is. Ez természetes. Az
már nem természetes, hogy vitáin-
kat nem játsszuk le, hanem egy má-
sik lapban személyeskedések jelen-
nek meg, sértések, inszinuációk,
színvonaltalan pamfletek. Ezekre
nincs szükség, mert úgy mérgeznek,
hogy nincs kiút belőlük. Az értel-
mes vitához és párbeszédhez a lap
mindig partner lesz.

Kérem, hogy On is, és mind-
azok az emberek, akik még fontos-
nak érzik ennek a falunak a sorsát
és további jövőjét, tegyék félre sér-
tettségüket és próbáljunk meg kö-
zösen cselekedni. Reményeim sze-
rint sokan vagyunk.

Görög Athéna

Ma már nem furcsák az olyan
kifejezések, mint "kapcsolati tő-
ke", "szellemi tőke". Olyan érté-
kekre vonatkoznak, amelyeket
nem kilóra mérünk, nem tárgyak,
nem aranyból vannak, mégis az
aranynál értékesebbek lehetnek.
Ha egy gyermekorvos évtizedeken
át járja a falut, meggyógyítja leg-
féltettebb kincseinket, megbízható
és lelküsmeretes, akkor bárhová is
megy, tisztelet övezi. Ki tagadná,
hogy ez a tisztelet értékesebb az
aranynál? A törvények is rendel-
keznek erről az "emberi aranyról",
és lehetővé teszik, hogy egy orvos,
a bizalmunkon alapuló, kitartó
munkával felépített praxisát ren-
dezett, méltó körülmények között
átadhassa.

Egy belátható időn belül nyug-
díjba vonuló orvost megkereshet
egy fiatal orvos azzal, hogy majdan
szeretné átvenni praxisát, és elkez-
deni azt a nehéz és hosszú munkát,
melynek eredményeképpen bizal-
munkat elnyeri. Ez ma már gya-
korta megtörténik az orvostársa-
dalmon belül, és ennek az egyes-
ségnek a szokásjoga is kialakult
már. A jelöltet be kell mutatni a
betegeknek, aminek legjobb mód-
ja az, ha a utódjelölt az előd bele-
egyezésével valamennyit rendel,
helyettesít és ügyel. Igy történt ez
Uröm-Pilisborosjenőn is, amikor
dr. Venesz Ilona saját rendelési
idejéből eleinte egy majd két na-
pot dr. Gaál Gabriellának biztosí-
tott. Ez annak érdekében történt,
hogy ha Venesz doktornő nyugdíj-
ba vonul, nyugodtan és bizalom-
mal adhassa át utódjának gyerme-
keink gyógyítását.

Mindez jól van így, és úgy is
tűnt, hogy a dolog szokásos rend-
ben zajlik, amikor egyszer csak
megszakadt a bizalmi szál.

Biztosan értesültek a helyi új-
ságokból, hogy végül másképp
alakultak a dolgok. Dr. Gaál
Gabriella azzal az ötlettel kereste

fel az ürömi és pilisborosjenői
polgármestert, valamint a képvi-
selő-testületeket, hogy hozzanak
létre egy új gyermekorvosi körze-
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tet. Ennek a lépésnek csak egy
üzenete lehet, az, hogy a doktor-
nő nem kívánja megvásárolni a
praxist, hanem önálló gyermekor-
vosi körzetet kíván kialakítani. Az

ürömi önkormányzat is (ki tudja
miért?) hozzájárult a tervhez, és
létrejött az új körzet. Ezzel akár
megindulhatna a küzdelem a kár-
tyákért. Ennek egyik jele a Gaál
doktornő által megjelentetett
cikk. A baj csak az, hogy az egyik
fél nyílt lapokkal a játszik, a má-
sik csapd le csacsizik.

Pilisborosjenő Onkormányzata
ugyan egy sebtiben benyújtott ja-
vaslatra először besétált a csapdá-
ba, de később az Egészségügyi Bi-
zottság visszavonta támogatását az
új körzet megalakításától, mert ki-
derült, hogy igazából ez senkinek
nem éri meg. A kis körzetek
ugyanis nem tartják el az orvosu-
kat, az ügyelet és a rendelők fenn-
tartása fajlagosan többe kerül,
mint korábban. Hasonló értéke-
lést adott egy, a kérdést alaposan
ismerő szakértő, aki mindkét kép-
viselő- testületet tájékoztatta.

Ugy gondoljuk, hogy Venesz
doktornő iránt érzett szeretetünk-
nek és bizalmunknak az ellenér-
tékét nem vehetik el tőle, hiszen
ezt mi adtuk Neki azzal, hogy leg-
jobb belátása szerint éljen vele. Az
a sok kis bizalmi arany, amit mi,
Venesz doktornő betegei adtunk
össze, az őt illeti, és senki mást.
Nagyon sajnáljuk, hogy ez nem vi-
lágos azok számára, akik évtizedek
múlva esetleg ugyanebben a hely-
zetben lehetnek.

Ez a levél azért született, mert a
"bemutatkozó" cikk azt a látszatot

kelti, mmtha az események ilyen
alakulása dr. Venesz Ilona akarata
szerint való volna.

Véleményünk szerint ennek
nem szabadott volna így történnie.

Ennyi.

A következtetéseket vonja le
mindenki magában.

Körtvélyesi Tibor

^^i4^'^''
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ez Eszak-Buda vezető kertészete. Nálunk 300

millió forint értéku készletből válogathat.

itt mindig talál több száz
nagyméretu, exkluzív növényt,

amiből kész kertet építhet.

a napjainkban olyan
egyedu^lállóan széles választékát kínáljuk

h
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több száz ritkaságot,
növénykülönlegességet, törpe
örökzöldet tartunk.

agyag- és műanyag cserepek,
földkeverékek, görgeteg-
i méretu kövek széles

a profi
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3 év alatt 30 ezer
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LEGKÖZELEBB ÖNHÖZ!



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

III. Ezüsthegy Kupa hegyi kerékpáros verseny
2004. szeptember 18.

Indulók száma : 77 fő

Rendezö: Pilisborosjenői Községvédő Egyesület

Eredmények:

Baba+mama kat.:

Óvodás korcsoport:

Gyermek - leány:

Gyermek - fíú :

Ifjúsági - leány:

Ifjúsági - fiú:

Felnőtt férfi :

Profí férfí :

1. Aczél András+ anyukája
(Csányi Márta )

1. Szabó Péter

l. FiákBlanka
2. Durst Hanna

3. Nagy Katalin

1. Dózsa Dániel
2. Aczél Mihály
3. Reiter Bence

1. Csiszár Julianna
2. Szabó Márta
3. Bozsódi Borbála

1. Veres Norbert
2. Juhász Bálint
3. Reiter Dániel

1. Meggyesi Gergő
2. Szentkuti Gyula (Uröm)
3. Antonovics Bence

1. Hanzel Norbert (Budekeszi)
2. Zilahi Dávid (Budakeszi)
3. Vlaszák István

A rendezőség köszönetet mond a segítőknek és a tá-
mogatóknak.

A teljes eredménylista megtekinthető a w\vw. b'. hu
internetes oldalon.

Meghívó
játékosnak és nézőnek

a

II. Uröm-Pilisborosjenő
felnőtt asztalitenisz bajnokságra

A verseny 2004. november 7-én ( vasárnap)
délelőtt 10 órakor kezdődik, az ürömi József Nádor
általános iskola tornatermében. Felnőtt női és felnőtt

férfí kategóriákban lehet nevezni a helyszínen, 9.30-
tól. Nevezési díj nincs. Minden érdeklődőt és sportba-
rátot szeretettel várnak a szervezők.

IHamaroMa érkezea. És a puttQit^oualbaa
ezÉttai egy a^gyseru szíflháM elöactts is belyet
kap. Egy otyaa, amit fetafltt és ̂ erek Cgyfbr-
man étezíiet. Jó, ha RAr műst íe^egysQs. a nap-
tárta. hogy arra a napra setmafiyeR afe praya-
wst ne %elrvez2eaeí: 2<W4 deceiNifeer 4^n

(szoBAatea) déliitáBi Qt érától a Kipltag vitógsi-
kerf regényéaek i^CMiién kégziüt zenés áarabot,
a D^siiagel feai^ét, Dés Lászlé-Ciwti Péter-
Békés Pal m-töfcayét iiézhetik mRg, Sa|sos,
Pilisboi''os|eitÖ!B nem triáltam f^ym Wff tesaet,
atool az 50 szereplős darabot eIőadhatoáiA, áe
segítségemre jött Laboda Gabor, UFQR poipr-
mestsFe, és Papp Aadrca, az tlrRmi áItaUaos is*
taila igszpíőja, Afik öranimel adBak helyet az
elfiaátoA @ü. fakola tDraaten>t> . Ott teg-
alátíb 400-500-aii eIKniiA. Renélea, ta o-
ziaxk.

A MlkuMs newbea, a PiÜsboros|eitöi Eőz-

HIRMONDO
IM^]"a-^

w

PIlASBOatOSJKNÖ KÖagSÉG
ÖN8.0WtÁNYW IBWAtfíS LAPJA

FeNw NN@:
A fc;épvisR!S-tel>Bel Mmttíts és Sport BjMtsága

FSszerfeesao: OSFogAthéaa

ár. fiéis toán, Kefésztessy Pé>r, Kozáty Vvímes
A szertaztNg eteie:

2@07 Niiisboi'ogena, B^tsthsgy) é> %
is'staifc ii'tR(iiaawi@aKfa. áatíS(i8t. fe:>

Ti^agráSa éi> fiyoaatí tawfefc: Római Bt
Megjstemk' faa>osta, {apzérta naiaáBfi héna:j? 25-fa

gRgedélyszáffl: ÍA. VWlWm.
'[erjesÉti a Mag^ai Posta

H (ítő^épjsvftáB, l^káöRlíma-özerelás
hátvá^ők^n i@.

Ttelefon: 06 20 467-76-93

Konténeres szállítás

SZOMORA JKNO
teherfuvaro^ff

Telefon:
06-309 427-922, 06-309 840-062
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Néztük hosszan az ablakon át:

mint mikor szél kezdi ki a nád buzogányát.
úgy bomlik ki az éjből az első nagy havazás,

és mintegy varázsütésre, túl a jegesedő óvegen,
nagypelyhű jegenyékké magasul a hajdani nádas:

sok-sok nyár óta setteng a nyomunkban.

Homlokunkat hol az ablak hideg keretéhez,
hol egymás lüktető homlokához döntve figyeltük:

leheletünk finom ezüst szivet olvaszt a jégbe,
melyen át percek horgolta,

fehér csipketentők tündökölnek a fákon,
és alóluk, mint idetévedt őzek, barnálló törzsek

nézik szeliden: tört fényű, tompa
sejtjeinkben hogy gyullad ki sorra

millió ádventi gyertyavilág.
(Cseh Károly)

Utvesztőben

"Ugye, mi jó barátok
vagyunk?"

KözmeghaIIgatás

Jenő napi koncert

Vendel-napi gondolatok
3&

Miért nem...?

Gyula, az optimista
zongorista

Meghatóan szép volt

Ne "MO" közgyulés

Főrum



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Köztudomású tény, hogy községünk útjainak je-
lentős része rendkívül nehezen járható és balesetve-
szélyes. A Jogi és Ugyrendi Bizottság, a Műszaki,
Beruházási, Településfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a téli
felkészülés, továbbá a kárveszély és közveszély meg-
előzése céljából a Műszaki, Beruházási, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és
egyes tagjai által elvégzett bejárás tapasztalatait fi-
gyelembe véve - tekintettel az önkormányzat tulaj-
donában és kezelésében lévő utak kritikán aluli álla-
potára - a mindenképpen szükséges karbantartás és
útjavítás előkészítésére utcánkénti felmérés alapján
árajánlatot kért be mart aszfalt burkolat készítésére,
valamint kátyúzás elvégzésére

A három bizottság a 2004. október 6-án megtar-
tott együttes ülésén községünk településrészi, dom-
borzati és vízelvezetési, valamint forgalmi szem-
pontjainak és a 2004. évi költségvetésben erre a cél-
ra elkülönített 18 000 000,-Ft összeghatár fígyelem-
bevételével, a következő előterjesztést nyújtott be a
képviselő-testületnek:

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-
testülete döntsön úgy, hogy a 2004. évi költségvetés-
ről szóló, a 35/2004. (VIII.15. ) Kt. rendelettel módo-
sított 19/2004. (IV.06.) Kt. rendelet 4. számú mellék-
letének "Beruházások" fejezetében szereplő, "útépí-
tés" soron és jogcímen biztosított 18 000 000,-Ft ter-
hére az alábbi utcák útjavítási munkálatait megren-
deli Szűcs Gábor egyéni vállalkozótól a mellékelt
vállalkozási szerződések elfogadásával:

. mart aszfalt terítés a Mester utca (530 m2), Te-

mető utca (2500 m2 ), Iskola utca (2125 m2) és

Hegyalja utca (760 mz) területén;
. a Kövesbérci utcán útszegély készítés és árok

helyreállítás;
. a szilárd burkolatú utcák - Szent Donát utca,

Kevélyhegyi utca, Erdő utca, Petőfi Sándor ut-
ca, a Fő út Kossuth tér és az Altalános Iskola
közötti szakaszán - kátyúzási munkálatai maxi-
mum bruttó 3 000 000,-Ft összeghatárig.

Ezen útjavítások mart aszfalttal történő kivitele-
zésének bekerülési költsége: 11 890 000,-Ft+AFA,
azaz 14 862 500,-Ft. Ezen kívül a szilárd útburkola-
tú utak kátyúzására a három bizottság bruttó 3 000
000,-Ft összeg elköltésétjavasolta a képviselő-testü-
letnek 2004. október 13-án sürgosséggel benyujtott
előterjesztésében. Tudni kell, hogy a mart aszfalttal
történő útkarbantartás majdnem szilárd útburkola-
tot eredményez. Az önkormányzat eddig murva lete-
rítésével próbálta megoldani ezt a feladatot, de a ta-
vaszi és őszi esőzések láthatóan lemosták a leterített
murva jelentos részét. A három bizottság ezért vá-

lasztott más eljárást annak érdekében, hogy a felújí-
tott utak majdnem végleges megoldással járhatóak
legyenek. A mart aszfalt előnye még, hogy szilárd út-
burkolat kialakítása elŐtt felszedhető, így a jövő évi
útépítések során a most leterített mart aszfaltot át
lehet szállítani és le lehet teríteni olyan újabb utcák-
ba, ahol ebben az évben még mart aszfalttal történő
útjavításra sem volt anyagi okok miatt mód. A sze-
mélygépkocsival közlekedők mart aszfalttal találkoz-
hatnak falunkban a Vár utcában, a III. kerületben a
reggeli csúcsforgalomban egérútként használatos, s
a Bécsi úttal párhuzamos Jutas, Jeles és Tarhos ut-
cákban.

A képviselő-testület 2004. október 14-i ülésén a
képviselő-testület nem fogadta el e téma önálló na-
pirendi pontként való megtárgyalását, nem értett
egyet a sürgősségi indítványunkkal és nem vette az
ülés napirendjére előterjesztésünket. Ajelen lévő 10
képviselő-testületi tagból 5 fo nemmel szavazott:
Küller János, Szimeth Mária, Galambos Ferenc,
Mayer Róbert, Zsitnyányi Attila. A három bizottság
azonban úgy látta, hogy ezen munkálatok elvégzése
közérdekű célt valósít meg, balesetveszélytől óvja
meg községünklakosságát, és kárveszélytől óvja meg
az önkormányzatot, hiszen ajárhatatlan utcákon be-
következő károk megtérítéséért az önkormányzat fe-
lel. Megállapítható, hogy ezen munkálatok elvégzé-
se csak megfelelő időjárási körülmények között biz-
tosítható. Megállapítható, hogy ezen munkálatok el-
végzésére legalább öt hétre van szüksége a kivitele-
zőnek. Mindezekből következik, hpgy a téli időjárá-
si viszonyok beállása előtt lehetséges ezen munkála-
tok elvégzése. Mivel a képviselő-testület nem vette a
2004. október 14-i ülésének napirendjére ezen téma
megtárgyalását, ezért a három bizottság a képviselő-
testület 2004. október 28-i ülésére újra beterjesztet-
te e témában kidolgozott előterjesztését. Ekkor már
látható volt, hogy mivel a kivitelezőnek a szerződés-
kötéstől számított egy hétre van szüksége a kivitele-
zés előkészületeire, ezért egy esetleges 2004. októ-
ber 28-i pozitív döntést követően csak 2004. novem-
ber 4-én tudná megkezdeni a munkát, s legjobb eset-
ben is csak 2004. december 9-én tudná befejezni azt.
Ekkor már az is látható volt, hogy ezen munkálato-
kat a kivitelező csak részben tudja ezen időszakban
elvégezni, s az el nem végzett munkákat csak 2005.
tavaszán tudja folytatni.

A képviselo-testület a három bizottság előterjesz-
tését a 2004. október 28-i ülésén ajelen lévő 11 kép-
viselő-testületi tagból 6 igen és 5 nem szavazattal el-
fogadta. A három bizottság előterjesztését ugyan-
azon képviselő-testületi tagok nem támogatták, akik
az előterjesztés 2004. október 14-i ülés napirendjére
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való felvételét megakadályozták. A képviselő-testü-
let pozitív döntését követoen az előterjesztésben
megjelölt vállalkozó szigorú fenyegetést kapott
Küller János polgármestertől: ha fel mer vonulni a
faluban és el meri kezdeni a munkát, akkor az ügy-
ben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ható-
ságoknál fel lesz jelentve. Afeljelentés oka: Küller
János polgármester úgy véli, hogy a képviselő-testü-
let ezen döntésével a közbeszerzési tör/ényt megsér-
tette. Küller János polgármester szerint csak 2 000
000,-Ft értékű munkát rendelhetett volna meg köz-
beszerzési eljárás lefolytatása nélkül a képviselő-tes-
tület a vállalkozótól a megrendelt 18 000 000,-Ft ér-
ték helyett, mivel a közbeszerzési törvény 402. § (4)
bekezdés c) pontja szerint szolgáltatás megrendelése
esetében 2 000 000,-Ft értékhatár felett alkalmazni
kell az egyszerű közbeszerzési eljárást. Hiába hívtuk
fel Küller János polgármester figyelmét mind a kép-
viselő-testületi üléseken, mind azt követően arra,
hogy a közbeszerzési törvény 296. § c) pontja lehető-
vé teszi az önkormányzat számára ez esetben a köz-
beszerzési eljárás mellőzését, mivel az ajánlatkérő
által előre nem látható okból előállt rendkívüli sür-

gősség miatt nem lehetséges az egyszerű eljárás le-
folytatása, Küller János polgármester mindkét kép-
viselő-testületi ülésen bejelentette, hogy amennyi-
ben a vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek,
abban az esetben ő az arra hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező hatóságokhoz fordul. Magyarán:
feljelenti az Onkormányzatot.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004. (1. 28. ) GKM rendelet mellékletének
3. 1. Altalános rendelkezések megnevezésű pontja sze-
rint a a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv - a

továbbiakban: Kkt. - értelmében a közút kezelője
köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonsá-
gos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pe-
dig esztétikus és kulturált legyen. Ennek érdekében:

- a helyi közutakat a közút kezelőjének közleke-
désre alkalmas állapotban kell tartania;

- a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiz-
tonságra veszélyes megrongálódását köteles ha-
ladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának
biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani;

- á közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán
kell tartania. A közút tisztántartása magában
foglalja a közút tisztítását - ideérfrve a hulladék
eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását,
továbbá az út síkossága elleni védekezést.

A Kkt. 33. § (1) bekezdés c) pontja szerint a helyi
közutak kezelője az önkormányzat. A Kkt. 34. § (1)
bekezdése szerint a közút kezelője köteles gondos-
kodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedés-
re alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kul-
turált legyen. A Kkt. 34. § (4) bekezdése szerint a
közút megrongálódását a közút kezelője köteles ha-
ladéktalanul kijavítani, és a közút forgalmának biz-
tonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijaví-

tásig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forga-
lomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni,
szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elren-
delni, illetoleg a közutat lezárni. A Kkt. 34. § (5) be-
kezdése szerint a közút tisztántartásáról, a hó eltaka-
rításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről
a közút kezelője gondoskodik. A Kkt. 35. §-a szerint
az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegé-
sével okozott kárt a polgári jog általános szabályai
szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a
kár keletkezését követően haladéktalanul kell a köz-

út kezelőjéhez bejelenteni.
A három bizottság önkormányzati érdek védelme

okán javasolta azt 2004. október 13-án a képviselő-
testületnek, hogy a 2004. október 14-i ülésének napi-
rendjére vegye fel ezen témát és döntsön benne a há-
rom bizottság javaslatának megfelelően. Ez esetben
egy 2004. üktóber 15-i szerződéskötést feltételezve a
kivitelezés időtartamát 2004. október 22. - novem-

ber 25. közötti időszakban lehetett volna megállapí-
tani, melynek következtében ezen munkálatok Kata-
lin-napra befejeződhettek volna. Tekintettel arra,
hogy ezen munkák elvégzésére a költségvetés fede-
zetet biztosít, ezen munkák elvégzése akadálymente-
sen megtörtenhetett volna. Az akadály azonban köz-
tünk van: egyrészt nem vette fel a képviselő-testület
a 2004. október 14-i ülésének napirendjére e téma
megtárgyalását és az abban való döntést, másrészt a
2004. október 28-i pozitív döntést követően Küller
János polgármester mind a képviselő-testületet,
mind a vállalkozót feljelentések kilátásba helyezésé-
vel fenyegette meg. A képviselő-testület ettől nem
ijedt meg, ám a vállalkozót Küller János polgármes-
ter fenyegetése meg tudta ijeszteni. A vállalkozó
ugyanis nem akar a Közlekedési Felügyelet vagy a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásaiban részt
venni. A fenyegetés hatásos volt: ezen cikk megírása-
kor - 2004. november 6. - a vállalkozó még nem írta
alá a vállalkozási szerződéseket, és nem kezdte meg
a munkát.

Mindannyiunk kára az, hogy az októberi indián
nyárban nem lehetett az útjavításokat elvégezni. Fel-
tételezhető, hogy a hidegebb novemberi napokban
erre már csak korlátozottan lesz lehetőség. Vélemé-
nyünk szerint Küller János polgármester tevékenysé-
ge mindannyiunk kárára van. Véleményünk szerint
Küller János nem méltó arra, hogy betöltse
Pilisborosjenő Község polgármesteri tisztségét. Vé-
leményünk szerint Küller Jánosnak le kellene mon-
dania ezen tisztségéről.

Kara Arpád
elnök

Műszaki Beruházási

Település-
fejlesztési és

Környezetvédelmi
Bizottság

M^arosi László
elnök

Pénzügyi
Bizottság

Dr. Fiák Istv
elnök

Jogi és
Ugyrendi
Bizottság
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Róna Krisztina vagyok, a Muvelődési
Ház új vezetoje. A Pécsi Tudományegyete-
men végeztem, mint felnőttképzési és mű-
velődési menedzser, ez magyaml és főleg
szebben azt jelenti : népművelő vagyok.
Budakalászon élek a családommal és bí-

zom benne, hogy az idő előre haladtával és
programok sűrűsödésével egyre több időt
fogok Pilisborosjenőn tölteni.

Szeretnék egy - két mondatot szólni
Onökhöz, mint olvasókhoz, kultúrafo-
gyasztókhoz, helyi lakosokhoz.

Mindenek előtt szeretném megkö-
szönni Onöknek is, hogy képviselőiken
keresztül, nekem szavaztak bizalmat eh-
hez a nem kis horderejű feladathoz. Re-
mélem érdemes leszek a bizalmukra és a
meglévő, igen jól működő programokon
túl, számos rendezvénnyel, esetleg klubbal
tudom színesíteni a község kulturális éle-
tét. Szeretném, ha minden korosztály ta-
lálna neki megfelelő elfoglaltságot a Ház-
ban, ennek megfelelően próbáltam meg
összeállítani a jövő évi programtervezetet,
két munkatársam, Szocs Szilvia és Gelányi
Barbara, segítségével.

Minden közösség életében meghatáro-
zó helyet foglalnak el a gyerekek, hiszen a
jövőt képviselik és igényeik sokszor majd-
nem teljes körűen kielégíthetőek helyi szin-
ten. A teljesség igénye nélkül egy - két pél-
da hogyan lehet a legkisebbeket és szülei-
ket bevonnia település vérkeringésébe:

. Kismama klub

. Baba-mama torna

. Tücsök-zene

. Színjátszó kör és drámapedagógiai
foglalkozás

. Kézműves szakkörök

. Nagycsaládos rendezvények

. Bábelőadások

. Rendhagyó irodalomóra

. Gyereknapi akadályverseny és vetél-
kedő - és így tovább

Természetesen nem szeretnénk elfeled-
kezni az ifjúságról és a felnőtt korosztályról
sem. Tartalmas programokkal szeretnénk
segíteni szabadidejük eltöltését:

. Filmklub

. Filmfesztivál

. Amatőr fotóklub

. Felolvasó estek, képzőművészeti kiál-
lítások (különösen fontosnak tartom,
hogy a községben élő és alkotó művé-
szek bemutatkozzanak)

. Helyi sportélet tovább színesítése

. Generációk találkozója

. Kamarazenei hangversenyek

. Bálok

Akik rendszeresen részt vesznek a helyi
közéletben, vagy megfordulnak a Művelő-
dési Házban, jogosan hiányolhatják a dal-
kört, táncházat, nyugdíjas klubot és egyéb
programokat. Eszemben sincs ezeket szám-
űzni a palettáról. Azért nem kerületek a fel-
sorolásba, mert ezek a helyi kezdeményezé-
sek, nagy örömömre, remekül működnek.

Remélem a tervezett programok között
mindenki talál ízlésének megfelelőt. Bármi-
lyen kérdésük, kérésük vagy saját program-
ötletük van, kérem keressenek fel a Műve-
lődési Házban személyesen vagy telefonon,
vagy akár az újság oldalain keresztül.

Baráti üdvözlettel:
Róna Krisztina

Közmeghallgatás

Pilisborosjenő Község On-
kormányzat képviselő-testüle-
te értesíti a lakosságot, hogy
mind a Bécsi úti településré-
szen, mind falunk központjá-
ban közmeghallgatást tart,
melyre szeretettel meghívja
Pilisborosjenő Község polgá-
rait.

1. közmeghallgatás:
Helye: Bécsi úti település-
rész (Budai Tégla Rt. tár-
gyatója)
Ideje: 2004. december 02.
18.00óra

2. közmeghallgatás:
Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2004. december 09.
18.00óra

Mindkét közmeghallgatás
napirendje: közérdekű kérdé-
sek és válaszok. Megkérjük
Önöket, hogy kérdéseiket írás-
ban szíveskedjenek leadni a
Polgármesteri Hivatal Ugyfél-
szolgálatán Küller János pol-
gármesternek, Szimeth Mária
alpolgármesternek, illetve a
képviselő-testület tagjainak cí-
mezve.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Szociális Bizottsága
nagyon sok szeretettel meghívja az időseket

2004. november 25-én 14. 00 órától tartandó
idős napi rendezvényére

Helyszín: Pilisborosjenő, Művelődési Ház

Ga/ambos Ferenc

szociá/is bizottság eínöke

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

MEGHÍVÖ
Egerházi Imre (1925-2001) emlékkiállítás nyílik

2004 december 11-én 16. 00-kor a Kézfogó Galériá-
ban.

Egerházi Imre képei egy-egyjó novellával rokonít-
hatók. Képein a falusi szegénység tárgyai, külvárosok
gyermeklátomásai, az erdélyi, a bolgár, a lengyel, a
francia tájakjellegzetességei, ahortobágyivégtelenség
úgy vannak jelen, hogy felismerhetők tárgyi valóságuk-
ban, ugyanakkor nem a tárgyi valóság köt le, ragad
meg, hanem az atmoszféra, a hangulat, az általános, a
képzelet vetítővásznaira sugárzott belső hannónia.

A festőművész hagyatékának egy része szülőfalu-
jában, a Hajdúhadházi Emlékházban van. A kiállítás
képeit Urömben élő muzsikus fia segítségével mutat-
hatja be a Kézfogó Galéria. Egerházi Attila a Djabe
együttes tagja, amely együttes legutolsó, és igen nagy
sikert aratott lemezét is Egerházi Imre emlékének
szentelte. A lemez címe egyben az egyik festmény cí-
me is: Táncolnak a kazlak.

JENÖ NAPI KONCERT
Pilisborosjenun

MEGHÍVÓ

Iskolánk zenei tagozatának művésztanárai
szeretettel várnak minden érdeklődőt

2004. november 18-án ( csütörtök ) 18.00 órára
a Reichel József Művelődési Házba

MÜSOR

1. \^valdi: AdagÍO (Szénási Mőnika és Peltzer Ferenc - gitár)
2. CÍUrlÍOnÍS: HáromprelŰd (ZsoldosBálint-zongora)
3. Marcello: c-moll concerto (Féiegyházi Bence - trombita, Zsoidos

Bálint - zongora)

4. Matuz István: Duó-egy fuvolára (Matuz Gergely és Ágoston
Viktória-fuvola)

5. Dowland: My Lord
Gaillard (Szénási Mónika és Horváth Sánáor-gitár)

6. Poulenc: Szonáta (MatuzGergely-fuvolaZsoldosBáliiit-zongora)
7. Weiner Leó : Peregi verbunk (Illés Ferenc - klarmét

Zsoldos Bálint - zongora )
8. TÓth Benedek : Óceánia (Tóth Benedek - ütőhangszerek)
9. Fan-anto: Borenito do Brasil (Szénási Mónika

és Peltzer Ferenc - gatár)

A belépés díjtalan.

2004. december 4-én, szombaton délután 17.00,
az ürömi iskola tornatermében

Dés-Geszti-Békés

A DZSUNGEL KÖNWE
Rudyard Kipling regénye nyomán

zenés játék két reszben

Rendezte: Borbély Mihályné
Előadják a POMAZI ZENEISKOLA növendékei

Vezényel: Méhes Imre

Szereplők:

Maugli - Farkas Ferenc
Kis Maugli - Lingauer Döme

Balu - Görgös Péter
Bagira - Horányi Anna

Sír Kán - Hambalkó Márk
Akela - Fühl Tamás

Ká-SzabóKitty
Túna - Dúcz Erzsébet

Csil - Radich Péter
Buldeó - Simoncsics Dániel
Vérfakas - Harmos Noémi
Ehfarkas - Horányi Kata

Gyászfarkas - Földi Agnes
Furkófarkas - Szabó Enikő

Továbbá: Albrechtovics Kitty, Békefi Armin, Bodnár Krisz-
tina, ifj. Borbély Mihály, Deli Bálint, Draskovits Tímea,

Dúczjúlia, Eredics Lilla, Eredics Zsófia, Fühl Anna, Herpai
Júlia, Hollósi Nóra, Izsó Yvett, Kovács Rebeka, Méhes Már-

ton, Méhes Vera, Nádházi Hajnalka, Paksai Dóra, Pólya
Kinga, Puskás Panni, Schrettjohanna, Szabó Agnes, Szabó
Borbála, Szalontai Anna, Tompa Hanna, Tompajúlia, Vizi

Stefánia
A zenekar tagjai: Vidó Bertalan, Findrik Dénes - billentyűs
hangszerek, Fodor Előd - gitár, Gelley Kristóf- basszusgi-

tár, Findrik Dávid - dob, Földi Péter, Földi Balázs - ütő-
hangszerek, Somhegyi György - trombita,

Jelmez és díszlet: Valiskó Agnes
Koreográfia: Bruckerné Mikula Ildikó és Borbély Mihályné

Felkészítő tanárok: Blaskóné Tímár Eszter, Dudits Zsu-
zsanna, Horányi Sándor, Zsideiné Szőke Erika

Belépődíj 300 Ft.- Ulőhelyek az érkezés sorrendjében.

Mindenkit szeretettel vár a Pilisborosjenői Községvédő
Egyesület.

MIKULÁS-FUTÁS
2004. december 5-én (vasárnap)

Találkozó 10 órakor a játszótéren.

MEGLEPETÉS?
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A német nyelv szerepe az EU-ban

Az Európai Uniő 25 állammá bővülé-
sével a német nyelv jelentősége Európá-
ban tovább nőtt. Az új országokkal a né-
met anyanyelvű lakosság létszáma egy
mülióval növekedett. Egyre indokoltabb,
hogy a német nyelv a közösség harmadik
hivatalos nyelve legyen, hiszen a német
anyanyelvűek alkotják az EU legnagyobb
etnikai csoportját. Az EU polgárok 32%-
a beszél németül vagy anyanyelvként,

vagy első idegen nyelvként. Az EU Bi-
zottsága ezt a tényt egyelőre nem veszi
tudomásul, a mintegy 240.000 pályázati
kiírás csak angolul vagy franciául jelenik
meg, az összes dokumentum mindössze
l%-a készül néitíetül.

80 éwél ezelott alapította Jakob
Bleyer az UDV-t (Ungarlándischer
Deutscher Volksbildungsverein)

A Budapesti Egyetem professzora,
Jakob Bleyer, aki a magyarországi né-
met nemzetiség egyik meghatározó
egyénisége volt a XX. században, 80

n

éve alapította meg az UDV-t. Kivonat
az egyesület alapító okiratából:

"Az egyesület célja, hogy politika-
mentesen segítse a magyarországi né-
met anyanyelvűek kulturális fejlődését,
a népcsoport jellegének, hagyományai-
nak, nyelvének, szokásainak, keresz-
tény erényeinek megőrzését és nemesí-
tését valamint a magyar hazához való
kötődés erősítését."

Az egyesület első elnökévé az akkori
magyar külügyminisztert, Dr. Gustav
Gratz-ot, tiszteletbeli elnököknek a
kultuszminisztert, három katolikus és
egy evangélikus püspököt választottak.

Falunkban, a Római Katolikus Templomban 2004. ok-
tóber 24-én vasárnap a 10 órai szentmisén hagyományos
Vendel-napi gyümölcsáldás volt.

Szent Vendel 610 körül élt, az állatok és a gyümölcs vé-
dőszentje. Ezért tartják névnapján a gyümölcsáldást, va-
gyis régen megköszönték az emberek ilyenkor az az-évi
termést, és áldást kértek állataikra.

Orültem, hogy ott voltam ezen a szentmisén több okból is.
A templom, az oltár díszítettsége, a színpómpás leve-

lekből kötött csokor, a virágok tarkasága, a csodálatos
gyümölcsökből készített szent korona mind-mind arrólta-
núskodtak, hogy azok az emberek, akik ezt az ünnepséget
megszervezték, a templomot és oltárt feldíszítették öröm-
mel, és szeretettel gondolnak nemcsak hagyományainkra,
hanem arra a közösségre is, akinek "ezt" átnyújtották.

A másik ok: Síkos atya szavai, kár, hogy nem hallotta e
kedves kis faluban mindenki. Az atya arról beszélt, men-
nyire nem tudja a ma embere egy szál virág szépségében,

a gyümölcs illatában, a rétek és mezők végtelenségében a
TEREMTÉST és a TEREMTÖT (a természetet) felis-
merni, csodálni, s ezért megbecsülni!

Mennyire oktalanul pusztít a mai ember! Levegőt, vi-
zet, földet, egyszóval a természetet és egymást is.

Mert, mint ahogy a természetben megismerni a rossz
fát a rossz terméséről, ugyanúgy közöttünk emberek kö-
zött is felismerhető a jó és rosszlelkületű ember, a lélek
"terméseiből". A lélek "termései" - az érzelmek.

Igy a rossz lelki termések: kapzsiság, irigység, harag,
gyűlölködés, gőgösség.

Milyen jó, hogy vannak jó "termések" is: segítőkész-
ség, tolerancia, kedvesség, önzetlenség, szeretet, tenni
akarás, alázat.

Ugy gondolom, - a fentieket végiggondolva, - TE-
REMTENI és ALKOTNI, a közösségért jól tenni, csak a
jó lelki "termések" birtokosai tudnak igazán.

Köszönöm Antal atya gondolatébresztő szavait. Köszö-
nöm a Német Kisebbségi Onkormányzat tagjainak a szer-
vezést, a Hírmondóban megjelentetett meghívót, munká-

" jukat és a mise végén ajándékba kapott almát.
Azt az almát, amelyet a békesség és a szeretet jelképé-

ül kaptunk útravalónak.
Kovácsné

(Maríka)

Marika szavait Josef Herovitsch és Jean Paul két gon-
dolatával szeretném kiegészíteni:

"Wer die Schönheit in Gottes Schöpfung nicht sieht
und hört, der lebt umsonst. " ("aki az Ur alkotásában nem
látja meg a szépséget, az hiába él") ill.

"Man kann einen seligen, seligsten Tag haben, ohne
etwas anderes dazu zu brauchen als blauen Himmel und
grüne Erde" ("csak a kék ég és a zöldellő mező is elégsé-
ges ahhoz, hogy egy áldott, a legáldottabb nap örömét
érezzük")

Rezept für ein glückliches Leben (A boldog élet receptje)

- főként fiatal házasoknak ajánljuk -

Man nimmt 12 Monate,
putzt sie sauber von Bitterkeit, Geiz
und Pedanterie zeriegt jeden Monat

in 30 oder 31 Teile so dass der
Vorrat genau für einen Tag reicht.

Jeder Tag wird dann einzeln
zubereitet, aus emem Teil Arbeit

und zwei Teilen Frohsinn und Hu-
mor

Man fügt drei geháufte Esslöffel
Optimismus hinzu,

einen Teelöffel Toleranz, ein
Körnchen Ironie und eine

Prise Takt.

Die ganze Masse wird reichlich mit
Liebe übergossen.

Das fertige Gericht wird mit
Stráusschen kleiner

Aufmerksamkeiten garniert und
táglich mit Heiterkeiten serviert.

(Végy 12 hónapot, tisztítsd meg a
keserűségtől, fösvénységtől és ki-

csinyeskedéstől,
>.

Ossz el minden hónapot 30 vagy 31
részre, de legyen mindig pont

egy nap tartalékod

Minden napot egyenként készíts el,
legyen benne egy rész munka, két

rész jókedv és humor

Tégy hozzá három púpozott kanál
optimizmust, egy teáskanál türel-
met, egy szemernyí íróniát és egy

csipetnyi tapintatot.

Mindezt bőven öntsd le szeretettel.

Az egész ételt, mellé köretként a
kis figyelmességeket csokorba köt-

ve, pedig minden nap vidáman
szolgáld fel)

(ezt a receptet adta útravalóként egy fiatal pámak egy német anyakönyvvezető
2004. szeptember 17-én)

GERMANIZMUSOK

MannfürMann valamennyien, mind egy
szálig

Der Traum ist
ausgetráumt az álmok szertefoszlottak
Ich bin anderer
Meinung más véleményen vagyok

és egy néhány böleselet, amelyek bár ré-
gen és másutt keletkeztek, de bizony kis fa-
lunkban is megszívlelendőek:

"Die Menschen bauen zu viele Mauem
und zuwenig Brücken" (az emberek túl sok
falat építenek és túl kevés hidat... ) - Isaak
Newton

"Niemanden hassen heisst keineswegs
nichts bekámpfen" (senkit sem gyulölni nem
azt jelenti, hogy semmiért sem harcolni..) -
David Baumgardt

"Besser mal ein Misgriff als gar kein Griff"
(jobb néha egy tévedés, mint a tétlenség...)

"Wer offen zugibt, auch schlechte
Eigenschaften zu haben, ist der Vollkom-
menheit schon sehr nahe" (aki nyütan bevallja,
hogy rossz tulajdonságai is vannak, igen közel
áll a tökéletességhez... ) Walter A. Heiby

"Das Leben wird nach Taten gemessen,
nicht nach.Tagen", ezt a mondást az ismeretlen
szerző csak németül értő olvasóknak szánta, a
szójáték magyarra lefordítva már erejét veszti.

A német kisebbségi rovatot
Kozáry Vilmos szerkeszti
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"Miért nem jelenik meg az orvosi ügyele-
ti beosztás a Pilisborosjenői
Hírmondóban?" - Olvasónk kérdésére dr.
Horthy Szilvia főorvos asszony yálaszol:

Üjságban nem jelentetünk meg sem ne-
vet, sem orvosi telefonszámot. Ez nem csak
Ürömben és Pilisborosjenőn van így, hanem
máshol is. Azért nem jelentetjük meg, mert
ha bármi miatt változik a személy - például
megbetegszik az orvos - , akkor ne őt zak-
lassák a mobiltelefonján.

Az ürömi rendelőintézet üzenetrögzítőjé-
re minden nap rámondjuk, hogy ki az ügyele-
tes orvos, hogy helyileg hol található, és mi-
lyen telefonon érhető el. Ugyanezt kellene
tenni Pilisborosjenőn is. Meg kellene oldani,
hogy a pilisborosjenoi rendelő telefon üze-
netrögzítőjére is minden nap mondják rá: ki,
és hol érhető el. Az nem megoldás, hogy a

Így hirdeti magát, bár nem csak zongorá-
zik, hanem énekel, fest, és verseket is ír. Még
csak egy éve lakik Pilisborosjenőn, de már
sokan ismerik őt, hiszen szórakoztatott már
itt elég sok embert. Gyula, miután leérettsé-

püisborosjenői orvosi rendelő üzeaetrögzítö-
Jén ez szerepel: "híyja az ürömi rendelőt". Ez
két szempontból sem jó. Ugyanis ha a beteg
felhívja a pflisborosjenői számot, akkor csak
ennyit tud meg: "hívja az ürömi rendelőt , es
telefonálhat még egyet. Másodszor pedig
azért sem megoldás, mert ha történetesen
Űrömben áramszünet van, akkor nem műkö-
dik az üzenetrögzítő, és semmit nem tud meg
abeteg. De áramszünet egyszerre a két falu-
ban nehezen képzelhető el.

A magánvéleményem pedig az, hogy
mindaddig, amíg a borosj'enői betegek elné-
zik, hogy az ő rendelőjükben nem monda-
nak a rögzítőre pontos nevet és címet min-
den nap, addig sosem lesz változás!

A pilisborosjenői orvosi rendeló'
száma: 336-308

gizett a Közlekedésgépészeti szakközépisko-
Íában, elvégezte a Bartók Béla zeneművé-
szeti Szakiskolajazz tanszakát is, amiután az
East jazz-rock együttes tagjaként koncerte-
zett sokáig. Volt ő zongorakísérő, korrepeti-
tor balett iskölában, kántor a kispesti Jézus
Szíve templomban, majd 1987-1994-ig egy-
személyes zenekarként a szórakoztató ipar-
ban működött. Évekig játszott Norvégiában,
Hollandiában, Japánban, Svájcban, valamint
az Egyesült Államök-Kanada-Anglia és Né-
metország között közlekedő hajókon. Mind-
ezek után végezte el a Liszt Ferenc Zenemű-
veszeti Főiskola budapesti tanárképző inté-
zetét, ahol zongQratanári diplomát kapott.
Jelenleg az ürömi zeneiskola tanara.

Becsületes neve: Balina Gyula.
2004 december 12-én, vasárnap délután,

a Reichel József Művelődésf Házban a Ke-
vélyhegyi Dalkör tartja nyitott karácsonyi
ünnepségét. Ugyanott Balina Gyula fest-
ményeibol - az ünnepség hangulatát és szín-
vonalát emelendő - kiállításnyílik, délután
öt órakor. Természetes Gyula zongorázikés
énekel saját kiállításán, ahol minden bizony-
nyal megismerkedhetünk verseivel is.

Meghatóan szép volt...
Szia...
Szia...
Tudod milyen nap van ma?
Hát persze. Október 22.-e Miért kér-
dezed?
Láttam a TV-ben, hogy holnap, 23-án
lesz az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója, és a Magyar
Koztársaság kikiáltásának ünnepe. Te
mit tudsz erröl?
Hát nem is tudom... Mintha a nagy-
apám mesélt volna valamit...

A Himnusz után így kezdődött iskolánk
nyolcadik Osztályosainak emlékműsora
a Reichel József Művelődési Házban.
A terem zsúfolásig megtelt diákokkal,
akik nagy figyelemmel és ámulattal
hallgatták társaik előadását. A rövid,
tömör, igazán jól szerkesztett műsor ju-
talma hatalmas, megérdemelt taps volt.
Köszönet érte Ribáné Horváth Enikő
tanárnőnek, és az egész nyolcadik osz-
tálynak.

A Nebuló Alapítvány
tájékoztatója

A Nebuló "a pilisborosjenői is-
kolásokért" Alapítvány (2097 Pilis-
borosjenő, Fő u. 30) javára 2003-
ban felajánlott 536 000- forintot
(l%-ból) az alapító okiratban leírt
céloknak megfelelően költötte el.
-Nevelés, oktatás, képességfej-

lesztés, ismeretterjesztési célú
(tanulmányi versenyek, szakkö-
rök, támogatása) összesen
278 000-Ft,

-sport célú (sporttáborok, kirán-
dulások) összesen 152 000-Ft.
A felajánlott összegből fennma-

radó 106 000-Ft fel nem használt
támogatást tartalékként átvitte a
jövő évi támogatási keretbe.

Az Alapítvány ezúton is köszö-
netet mond miadazoknak, akik a
felajánlásukkal hozzájárultak a
pilisborosjenői iskolások kulturá-
Íis és sportéletének színesebbé té-
teléhez.

Papp Józsefné
kuratóriumi elnök

SPO^
A Kulturális és Sport Bizottság

rendezésében megtartott II. Uröm-
Pilisborosjeno asztalitenisz bajnok-
ság magas színvonalú, sportszerű, jó
hangulatú, szép versengés volt. A
sok résztvevővel az űrömi iskola tor-
natermében öt asztalon zajlott baj-
nokság eredménye:

1. KovácsErnő

2. Varga Attila
3. Gulya Endré /
4. Balázs Zoltán
5. Csiszár Csaba
6. JuhászJózSef

7. Papp János
8. Pinker Károly
9. Farkas István

10. Schiller Robin
11. Aczél Ferenc
12. Kopcsai Péter
13. Riba Gergely
14. Lengyel Barna
15. Dózsa Gábor
16. Schiller László
17. Podhorcsek Miklós

Köszönjük az Urömi Onkor-
mányzat és a Pilisborosjenői SE tá-
mogatását.
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Tisztelt ismeretlen
Fogadutlun (?)

rókátor!
Az újság szerkesztője lehetőséget

adott, hogy reagáljak az On levelére.
Ezt köszönettel megteszem, bár véle-
ményem szerint ez nem tartozik az
érintetteken kívül senkire. Igyek-
szem tárgyilagosan válaszolni az On
által írtakra és kerülni az érzelmi hú-
rok finom, vagy durvább pengetését,
mert bár lehet, hogy ez hatásos, de
szerintem azért a tények fontosab-
bak.

Evekkel ezelőtt valóban szó volt

arról, hogy átvenném Venesz doktor-
nő praxisát az ő nyugállományba vo-
nulását követően, melyet ő a közeli
jövőben jelölt meg. Közös megegye-
zésünk alapján az On által leírt mó-
don igyekeztem megismerni a körze-
tet, mivel ez a leendő munka ellátása
szempontjából fontos. A praxis átvé-
teléhez az önkormányzat hozzájáru-
lása is kell. (Talán On ezt nem tudja.)
Emiatt megkerestem az ürömi ön-
kormányzatot, ahol biztosítottak ar-
ról, hogy nem támasztanak akadályt
az én jelölésem esetén. Egyben tájé-
koztattak arról, hogy igény van alter-
natívára, a nagyszámú kisgyermekes
beköltözők miatt, valamint a mono-
pol helyzet megszüntetésére.

Ezt követően beszéltem ismét
Venesz doktornővel, akinek a fentie-
ket elmondtam és konkrét időpont
megjelölésére kértem, amikor a pra-
xist szándékozna átadni. Az időpon-
tpt három év távlatában jelölte meg.
O tudta, hogy a GYES-em két hóna-
pon belül lejár és ez a távlati időpont
számomra elfogadhatatlan. Sajnos
kompromisszumos megoldásra nem
talált módot.

A fent leírtak miatt ismét felkeres-
tem az önkormányzatot, érdeklőd-
tem a korábban említett második
gyermekorvosi körzet létrehozásáról.
Itt megkértek, hogy egy rövid szak-
mai indoklásban foglaljam össze en-
nek lehetőségét. Ez meg is történt,
majd mindkét község (Uröm és
Pilisborosjenő) képviselő -testülete
megszavazta, szükségesnek ítélte az
új körzet létrehozását. Ekkor indult
meg a háttérből a támadás, melynek
első jele az volt, hogy a borosjenői
Egészségügyi Bizottság felülbírálta a
már elfogadott testületi döntést
(nem tudom, hogy ez jogilag hogy le-
hetséges). Az ürömi önkormányzat
ezután úgy döntött, hogy korábbi ál-

láspontját fenntartva, a körzetet
szükségesnek ítéli és önállóan is kiír-
ja az álláspályázatot. A képviselő-
testület szavazása alapján én nyer-
tem el az állást.

Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, az Allami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat, a Magyar
Orvosi Kamara és a Házi Gyermek-
orvosok Egyesülete, mint szakmai
felügyelő szervek indokoltnak lát-
ták, engedélyezték az új gyermek-
körzet létrehozását.

A kérdést "alaposan ismerő szak-
értő" sem nevezhető elfogulatlan-
nak, bár megható az aggódása körze-
tem fínanszírozását illetően. Teljesen
megalapozatlan az az állítás, misze-
rint az önkormányzatot többlet- költ-
séggel terheli egy vállalkozásban mű-
ködtetett praxis. A mi esetünkben az
önkormányzati tulajdonban lévő ren-
delő felújítását, valamint a szükséges
műszerek beszerzését magamra vál-
laltam a kulturált és korszerű beteg-
ellátás érdekében, amit azóta mind-
két körzet dolgozói és betegei élvez-
hetnek.

Tisztelt Uram! Oszintén remélem,
hogy a tények ismeretében vélemé-

nyét megváltoztatja és igyekszik elfo-
gulatlannak maradni, bár engem
nem, Venesz doktornőt pedig min-
den bizonnyal régóta ismeri. Erde-
mes mindkét felet meghallgatni mie-
lőtt ítélkezünk, különben könnyen
igaztalan vádaskodásba és vagdalko-
zásba torkolhat a helyi közélet is.
Mindannyiunk érdeke az egészség-
ügyi ellátás színvonalának javítása;
nem hiszem, hogy én lennék ennek
kerékkötője. E tények ismertetése
után a későbbiekben nem kívánom a

lakosságot az új körzethez kapcsoló-
dó parttalan és értelmetlen vitákkal
untatni. A továbbiakban is szeretet-

tel várom a kis betegeket minden
hétköznap az ürömi gyermekorvosi
rendelőben.

Tisztelettel: Dr. Gaál Gabriella

PILISBOROSJENŐ ÉS ÜRÖM -
ÉRDEKVÉDELMI ÉS
ÉRDEKKÉPVISELETI

EGYESÜLET

Tisztelettel meghívjuk a Ne"MO" Egyesület
2004. december 07-én,
kedden este 18 órakor

határozatképtelenség esetén: 18. 15-kor
tartandó közgyűlésére.

A helyszín: Pilisborosjenő, Művelődési Ház.

Az MO autópálya megépítése valós veszélyt jelent községeink
számára! Hogyan tovább?

Napirendi pontok (alternatívák).
1. Az Egyesület megújítása
2. Egyesülés a VAN JOBB MO Egyesülettel
3. Az Egyesület megszűntetése

Várjuk tagjainkat és mindazokat, akik jövőnk érdekében részt
kívánnak venni az Egyesület megújításában.

Elnökség
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A farkas és a
kismalac, avagy
.... ... . VI

ürömi kennqö/

"Ember küzdj, és bízva bízzál",
de légy óvatos!

Tisztelt Lakótársak!

Egyesületünk véleménye szerint ma
hazánkban, s így térségünkben is a la-
kosság egészségének, köztük a fiatalok,
a jövő nemzedéke egészségének meg-
őrzése a gazdasági fejlődés biztosítása
mellett a legfontosabb megoldásra váró
feladat. Ijesztő statisztikai adatok je-
lennek meg e tárgyban, mindennapi ta-
pasztalataink pedig kétséget kizáró
szomorú tényekkel támasztják ezt alá.

Egyesületünk alapvetően ebből a né-
zőpontból vizsgálja a környezetünkben
zajló eseményeket, és községeink lakói-
nak öszszefogásával, a nyilvánosság ere-
jével is igyekszik kedvező irányú válto-
zást elérni e feladatok megoldásában.

Ezzel összhangban támogatunk min-
denjó irányú kezdeményezést és fejlesz-
tést. Támogatjuk az utak korszerűsíté-
sét, a sportpályaépítést stb., ha ez körül-
tekintően, hozzáértően, a különböző, el-
sősorban helyi érdekek figyelembe vé-
telével, harmonizációjával történik.
Nem tudjuk támogatni ugyanakkor, az
ötletgazdag hozzá nem értést, a volunta-
rizmust, a hatalmi gőg és a politikai de-
magógia leple alatt hozott intézkedése-
ket, és ezzel összefüggésben azokat a
bemházásokat, amelyek "Életminőség
Javító Program" néven szűk érdekcso-
portok kénye-kedve szerint szándékoz-
nak alakítani községeink lakóinak éle-
tét. Szeretnénk együtt örülni az Ady
Endre, a Táncsics Mihály és a Szegfu ut-
ca lakóival, hogy végre kultúrált köriil-
mények között közlekedhetnek, de örö-
münkbe sajnos erős kétségekvegyülnek.
Igen, kétségek, mert tudjuk, hogy ennek
súlyos ára van községünkre nézve. Most
osztják Uröm lakóinak a "tál lencsét",
cserében a hallgatásért. Ez a "lencse",
amely most könnyen kínálja magát,
mérgezési tüneteket okozva hamarosan
megfekszi az ürömiek gyomrát.

A "lencse" ára: a vágatban (értsd,
felszínen) vezetett, községeinken átme-
no MO autópálya.

Tisztelt Lakótársak!

Egyesületünk feladatul tűzte ki,
hogy tevékenysége során beszerzi az
MO északi szakasza kérdéskörébe tar-
tozó dokumentumokat, és azokat rend-
szerezve tájékoztatja Onöket tartal-
mukról.

A rendelkezésünkre álló dokumen-
tumokból most egy rövid áttekintést
szeretnénk Onöknek adni. Ime:

* 1996. év. Nyilvánosságra kerül az MO
északi szakaszáról készített UVA-

TERV-tanulmány, amely három
Urömöt érintő nyomvonalat tartal-
maz. Ezek közül az egyik, alagutas
megoldás. Rövid idézet a tervből: "A
nyomvonaltól számított 500 méte-
ren belül a leülepedés miatt gyöke-
res zöldségfélék, paradicsom, földi-
eper stb. nem termelheto."

. 1997. év. Az MO Urömöt érintő
nyomvonaltervei megvalósításával
szemben folytatott sikeres aláírás-
gyujtést követoen Uröm képviselo-
testülete visszalép a nyomvonal tá-
mogatásától.
Rövid idézet az aláírásgyujtő ívből:
"A tanulmány azt már nem teszi
hozzá, hogy ha 500 m-en belül tilos,
akkor 500 m-en kívül, vagyis egész
Uröm és Pilisborosjeno jelentos te-
rületén nem ajánlatos!
A Közép-Dunavölgyi Környezetvé-
delmi Felügyelet a lakosság tiltako-
zása és a tanulmánytervben megfo-
galmazott káros hatások miatt eluta-
sító határozatot hoz a tervezett
nyomvonal megvalósításával szem-
ben.

. 1999. év. Uröm és Pilisborosjenő
képviselőtestülete közös hatarozat-
ban utasítja el a tervezett, Urömöt
és Pilisborosjenot érinto MO nyom-
vonalat.

. 2003. nyara. Elso ürömi tánclépés, s
a farkas az egyik lábát bedugja az
ajtón.
Az első nyilvánvalóan árulkodó jel
Uröm község polgármestere valódi
szándékát illetően: Az ÜRÖMI TÜ-
KORBEN a polgármester az elozo
önkormányzati vezetokre hárítja a
felelosséget az MO községünket
érinto nyomvonaláért, ugyanakkor
a külterületekre változtatási tilal-
mat rendel el.

* 2003. szeptember. Második tánclé-
pés.
Falugyűlésen Uröm polgármestere
kijelenti: "A település lakosságának
akaratát, de nem utolsó sorban a tele-
pülés érdekeit, a kömyezetünk védel-
mét maximálisan tiszteletben tartom,
és mindent elkövetek annak érdeké-

ben, hogy Uröm közigazgatási terüle-
tén az MO-lást ne építsék meg. Ha ez
teljességgel lehetetlen lenne, úgy maxi-

mum az alagutas kivitelezés jöhetne
szóba. Ami az elkerülő utat illeti, az
még tárgyalási alkut sem képezhet. "
2003. október. Harmadik tánclépés,
s a farkas a második lábát is bedug-
ja az ajtón.
Megkezdődik az Uröm és
Pilisborosjeno lakosságának yalódi
érdekeit képviselo "Ne MO" Erdek-
védelmi Egyesület pozíciójának alá-
asasa:

Uröm község Onkormányzat Képvi-
selő-testületének 130/2003. (X. 09.)
Kt. számú határozata:

" Uröm község Onkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Laboda
Gábor polgármestert, ho^ a "Ne MO"
Pilisborosjeno-Uröm Erdekvédelmi
Egyesülettel közös környezetvédelmi
feladatok céloríentált és hatékony vég-
rehajtása érdekében együttműködési
megállapodást kössön és azt aláírásá-
val hüelesítse."

. 2003. december. Negyedik tánclépés,
s a farkas a harmadik lábát is be-
dugja az ajtón.
Falugyűlésen Uröm polgármestere
kijelenti: "En a választási progra-
momban azt ígértem, hogy Urömön
nem fog átmenni az MO-ás. Ez az ál-
láspontom azóta sem változott, de fi-
gyelembe kell venni OTÍ, hogy azóta a
körülmények nagyonmegváltoztak...
Ajegyzőkönyv így folytatódik: "Most

a polgármester ismerteti a szemléltető
eszközök segítségével az MO-ás tervezett
nyomvonalát, közben válaszol azokra a
kérdésekre, amiket föltesznek, de sajnos
a kérdések alig, vagy egyáltalán nem
érthetőek. "...

Uröm polgármestere felolvassa a
megállapodás tervezetet:

Megállapodás

amely létrejött a Nemzetí Autópátya
Rt., Uröm Község Onkormányzata vala-
mint a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium között a mai napon az MO autó-
pálya északi szektor építésével kapcsola-
tos Urömöt érintő közlekedési fejleszté-
sek megvalósítása targyában, az alábbi
feltételekkel:

... Szerződőfelek 2003. évben több al-
kalommal egyeztető megbeszélést tartot-
tak amelyen megvitatták az Uröm On-
kormányzat igényét, amely szerint az MO
autópálya északi szektorának építése
Uröm közigazgatási területén részben
csak föld alatti alagútban valósítható
meg. Szerződő felek megállapodtak, hogy
mindkét fél által elfogadható megoldást
az Unitef'83 Műszaki Tervező és Fejlesz-
tő Rt. 1801/3 tervszámú tanulmánytervé-
nek "Cl" változata tartalmazza... A
GKMés azNARt. tudomásul veszi, hogy
az OTRT által az MO nyomvonalára
megjelölt sávban terepszinten csak na-

gyon jelentős kártérítcsi igény kielégítésé-
vel lenne megvalósítható...

Uröm Onkormányzata vállalja, hogy
a telcpülés szabályozási tei-vét az MO
mcgjelölésével módosítja és az Onkor-
mányzat Képviselő-testülete rendelettel,
jóváhagyja, majd ennek alapján az MO
ezen szakasza engedélyezési eljárása so-
rán az érintett területre vonatkozó terü-
let-felhasználási engedélyt, illetve az. eset-
legesen szükséges további hozzájáruláso-
kat kiadja.

Az NA Rt. vállalja, hogy amennyiben
a jelen Megállapodásban rögzítetteket
Uröm Onkormányzata a saját illetékes-
ségi területe vonatkozásában végrehajtja,
azt követően megindítja 07. MO tervezési
és engedélyezési munkáit. Továbbá az
NA Rt. vállalja, hogy az építési engedély
birtokában megkezdi az MO autóút II.
építését úgy, hogy a beruházás várhatóan
2008-ig megvalósuljon.

Az NA Rt. vállalja, hogy az építéshez
szükséges későbbiekben pontosított, az
önkormányzat tulajdonában és vele egye-
wtett szállítási utak burkolatát megerosí-
ti. A burkohit megerosítés mértéke nem
haladhatja meg a bruttó 300 millió Ft-ot.
A burkolat megerősítéseket legkésőbb
2006. június 30-ig el kell készíteni...

A megállapodás ismertetését köve-
tő vita végén Papp Akos pilisboros-
jenői lakos télikabátban és sálban a
mikrofonhoz siet, és kijelenti, hogy
Pilisborosjeno Onkormányzata már
elfogadta az alagutas verztót, és nem
érti, hogy a jelenlévők közül miért til-
takoznak ez ellen a megállapodás el-
len.

A falugyulést követő napon, 2003.
december 13-án szombaton, Uröm On-

kormányzata sebtében összehívott
rendkívüli Képviselő-testületi ülést
tart, amelyen felhatalmazzák a polgár-
mestert az előző napi falugyűlésen is-
mertetett megállapodás aláírására. Az
ülésen névszerinti szavazás történt, az
ülés jegyzőkönyve azonban az előírás
ellenére az óta sem található meg a
község könyvtárában.

. 2004. január. Otödik tánclépés.
Az Onkormányzat bankszámláinak
áthelyezése a Pilisvörösvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezet Urömi Fiók-
jából.

. 2004. majus. Hatodik tánclépés, s a
farkas a negyedik lábát is bedugja
az ajtón.
Uröm Képviselő-testületének ülése
4. napirendi pontja: Démi Attila vál-
lalkozó (a szerkesztő megjegyzése:
betonüzem építése) kérelmében ál-
lásfoglalás kialakítása az ürömi
10/58 hrsz-ú ingatlan ipari területi
besorolását illetően.

Uröm község Onkormányzat Képvi-

selő-testületének 61/2004. (V. 13.)
Kt. számú határozata.

Uröm község Onkormányzat Képvi-
selő-testülete:

l/ Elviekben egyetért azzal, hogy az
ürömi 010/58 hrsz-ú jelenleg szántó
besorolású ingatlan a készülő tele-
pülésszerkezeti tervben gazdasági
(egyéb ipari) besorolást kapjon...
4, A területek általános használat
szerinti Földnyilvántartási átsoro-
lására csak a településrendezési
tervjóváhagyása után kerülhet sor.
Szavazati arány: egyhangú 12 igen.

. 2004. szeptember. Idézet az NA Rt.
"Van jobb MO" Környezetvédő
Egyesületnek adott válaszából:
"A tervezési munka első fázisa (mű-
szaki tanulmány, előzetes környezeti
hatástanulmány és területrendezési
teiv-tanulmány készítése) márfolya-
matban van, és a közeljövoben folyta-
tódnak a már megkezdett egyeztetések,
konzultációk többek között az érin-
tett önkonnányzatokkal, illetve helyi
környezetvédő szervezetekkel is. Azt
azért le kell swgewünk, hogy célunk a
terveT. ett fejlesztés reális kereteken be-
lül történo elokész.ítése, az ahhoz
szükséges hatósági engedétyek (kör-
nyezetvédelmi, építési stb. ) megszer-
zése.

. 2004. október. Hetedik tánclépés, s
kismalac engedj be! Idézet az NA
Rt. Uröm Község Onkormányzata
polgármesterének írott levélbol:
"Ennek értelmében.az MO útgyűrű ké-
szülő tanulmányterve Uröm térségé-
ben csak alagútban történő nyomvo-
nal kialakítást vesz figyelembe és az
MO útgyűríí megépítéséhez szükséges
szállító utak burkolat megeró'sítését
csak az MO autópálya 11. és 10. sz.
utak köwtti szakaszának építését meg-
elowen, várhatóan 2006. tavaszán lest
niódunkban elvégeztetni.
Uröm, Pilisborosjenő közigazgatási
teriiletén a tei-veztetésen és az ahhoz
szilkséges geodéziai, talajmechanikai
munkákon túlmenően semmilyen épí-
tési tevékenységet nem végeztetünk és
nem finanszírozunk."

Ezekbol a dokumentumokból véle-
ményünk szerint világosan kitűnik,
hogy az MO északi szakaszának előké-
szítése kapcsán a háttérben tudatosan
előkészített és adagolt, a nyilvánosság
elé kerülve demagóg, a lakosság hiszé-
kenységére, leterheltségére alapozó
módszeres, de ugyanakkor, mivel a
szándék tisztességessége megkérdője-
lezhető, sok ellentmondást tartalmazó
tevékenységgel állunk szemben.

Nekünk, Urömi lakosoknak azon-
ban látnunk kell, hogy az utak jelenle-
gi felújítása csak a fenti Megállapo-

dásban rögzített maximálisan 300
mFt-ból történhet, és folytatódhat ajö-
vőben, ugyanis a polgármester úr a
2004. év elején még üres és kifosztott
kasszáról beszélt.

Uröm választott polgármesterének
és a Képviselő-testületnek a fígyelmét
"elkerülte" az általuk 2003. nyarán, a
külterületekre hozott változtatási tila-
lom, és a Budai úti betonüzem enge-
dély nélküli építése!

Az a tény, hogy az Uttörö utcában
csatornaépítés közben hatalmas szikla-
tömbbe ütköztek, kifogásként még jól
is jöhet az MO- nyomvonal közelgő en-
gedélyeztetése során!

Idézzük csak a polgármester úr az
MO-lal kapcsolatos, egyik választási
ígéretét magyarázó fent említett mon-
datát: az álláspontom azóta sem válto-
Wtt, defigyelembe kell venni azt, hogy az-
óta a körülmények nagyon megváltoz-
tak... Ugye, milyen egyszerű a körül-
mények változására hivatkozva vissza-
lépni az ígérefekből! És akkor majd
jön Papp Akos, Flórián, Szászvári, és
rövidlátó, másokat súlyosan vádló,
becsmérlő, és bűnbakként beállító, a
realitástól elszakadó magyarázatokat
adnak a történtekre, a község lapjá-
ban, amelyet közpénzbol, a község
pénzébol, a polgármester irányításá-
val finanszíroznak.

Udvözlettel,
Van jobb MO

E-mail: vanjobbmo@axelero.hu
Urömiek és Pilisborosjenoiek

Telefon: 351-080
Környezetvédő Egyesülete

-">,.

PIUSBOiíOSJENÖ KQZSÉR
(NiEomwy^ BcremLOs LAraA

ÍWSs kiadé:
A ÍEépvteie-testSet KuiteEáfe ésSpotí

Pgsewfeesztft Ooiag AtMaa

A. fí&. Istvfe, Kei-esgtessy Nter, Kmíay
Vfhags

A szerfeesztffls^ ctoe:
2097 PUsboroSsjeaS, Eztethegyi ut $6.
B-iaaift a>flaaiix@i8aB. dataaet. iia

Tipogiáfia és i!(y<>dtí aasakak: Rdmai 8t.

Megjetenfe IwoiKa, lapAta Btiadeii b6wp
2S-éa.

eB gedélyszto; 3AWS3mWÍ.

Ifegaszti a Magyar Posta



12 PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

ff Á L"
Száll a dal címmel rende%ett a kevélyhegyi Dalkör 2004. Ok-

' tóber 9-én Dalos találkozót, melyből hagyományt szeretnénk
teremteni. Talán furcsán hangzik ,egy nemzetiségi faluban ma-
gyar népdal találkozó, de tapasztalatunk alapján mondhatjuk,
hogy nagyon is megfér egymás mellett a nemzetiségi dal és a
magyar népdal. A szép énekelés mellett a találkozónakcélja
volt még, a kapcsolatok teremtése, barátságok kialakítása egy-
más megismerése. Hét dalkör találkozott és akik már tavaly is
voltak nálunkjó barátként üdvözölték egymást, örültek a talál-
kozásnak. Két órás míísorban mutatta be mindenki kedvenc da-
lait. A műsor színességét emelte, hogy a pilisborosjenői általá-
nos iskolások tánccsoportja is részt vett benne. Reméljük ezt is
hagyománnyá tudjuk tenni és jövőre talán a táncosok mellett
énekkel is emelni fogják a műsorunk színvonalát. Ne csak az
idős korosztály énekelje a népdalokat.

A népdal ünnepe volt ez a nap falunkban, hiszen még egy-
más üdvözlése is dallal történt. A szereplésen kívül örömmel
énekelt együtt az összes résztvevő; A közönség nagy tetszéssel
fogadta vezetőink, Palojtai Ersek Agnes énekét és Gyalog Mag-
da ének és citerajátékát. A műsor olyanjó hangulatot teremtett,
hogy utána még sokáig együtt maradtunk és énekeltünk szaba-
don.

Vendégeink nagyon jó véleménnyel mentek haza, reméljük
szívesen jönnek jövőre is. A nézők száma is növekedett a tava-
lyihoz viszonyítva, bízunk abban, hogy az idei sikerjövőre még
több nézőt vonz! Kár, hogy a község vezetői közül kevesen iát-
ták rendezvényünket. Egyedül a Kulturális Bizottság Vezetője
tisztelt meg bennünket.

Reméljük véleményével segíteni fogja a jövő évi rendezvé-
nyünket.

Köszönetet mondunk mindenkinek aki hozzásegített minket
a sikerhez! Papp Józsefné iskola igazgatónő, öltözési lehetősé-
get és a gyermek musort tette lehetővé.

Trunk Zsolt jelentős anyagi támogatást adott a rendezvény-
hez.

Szimeth Géza a katolikus templom, Nagy Ibolya Ulrika tar-
tomány főnöknő a rendház látogatását biztosították, Perlinger
Györgyi a faluházat mutatta be vendégeinknek.

Dicséretet érdemel a dalkör összes tagja a szereplésért és a rendezésért, de különösen
Juhász Jánosné (Erzsike) szervező és adminisztrációs munkájáért.

Soltész András rendezői munkájáért, Révész Arpádné (Marika) a gyönyöríí dekoráció-
ért, Horváth János, Patádi Gáspár, Poteczkyné Marika, Nagy Gáborné, Sassné Süveges An-
ci a yendégek fogadó és kísérö munkájukért, Kissné Julika a ruhatár őrzéséért.

Ugy érezzük, hogy sikeres volt a rendezvényünk és egy kellemes napot tudtunk szerezni
a résztvevő szereplőnek és közönségnek egyaránt.

Czigány Ferenc
dalkör vezető

BER I-DECEMBER 19IG
Nyitva szombaton és vasárnap is 9-13-ig

. Tesztvezetés

edvező akciós ajánlatok
minden modellre

^MÁR-SZALAY KFT.

Telefon: 06-26-560-910, 06-26-560-920
E-mail: info@solymar. dealernet. hu

www.fordsolymar. hu

záwfestö mázo topétázé
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Konténeres szállítás
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Telefon:
06-309 427-922, 06-309 840-062
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Ez bizony örömhír községünkben. A képviselő-tes-
tület több mint húsz pályázó közül Vargáné Vass Evát
választotta Pilisborosjenő jegyzőjévé. A döntés a 2004
november 25-i testületi ülésen született, és Vargáné Vass
Éva 2004 december 1-től tölti be a tisztséget.

Már ajegyzői meghallgatásokon is említette az "egy
csónakban evezünk" kitételt, s amikor néhány nappal
munkába állása után megkérdezem tőle: vajon hogyan
látja ezt a csónakot most, a következőképp válaszolt.
"Ebben a csónakban most úgy látom, mindenki másfelé
húzza az evezőt. En közigazgatási szakember vagyok.
Mély meggyőződésem, hogy tudok megfelelő szakmai
segítséget adni ahhoz, hogy ez a csónak ne egy helyben
forogjon. Ha tetszik, ha nem, ki kell mondani, hogy az
elmúlt két évben itt ugrásszerű fejlődés nem volt. Azt
gondolom, hogy az elkövetkező két évben az lesz a fela-
datom, hogy a képviselő-testület döntéseit szakmailag
jól megalapozzam, és ezzel biztosítani lehessen azt, hogy
ez acsónak előre menjen."

Részlet Vargáné Vass Eva életrajzából :
Mátészalkán születtem. A nyíregyházi Zrínyi Ilona

gimnázium speciális orosz tagozata után a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodálom
szakos tanári, valamint felsőfokú könyvtárosi diplomát
szereztem.

1986-ban Piricse községben a művelődési házban,
illetve az általános iskolában kezdtem dolgozni, majd
megszereztem második diplomámat az Allamigazgatá-
si Főiskolán, mint igazgatásszervező. Közigazgatási pá-
lyafutásomat 1992-ben a nyírbátori polgármesteri hiva-
talban kezdtem, mint igazgatási főelőadó. Feladataim
közé tartozott a képviselő-testület üléseinek előkészí-
tése, amely magába foglalta az írásbeli előterjesztések
törvényességi kontrollját, az ülések jegyzőkönyveinek
elkészítését, határozatok, rendeletek nyilvántartását, a
végrehajtas ellenőrzését. Ennél fogva az önkormányza-
ti működésnek nincs olyan területe, amelyet ne lett vol-
na alkalmam áttekinteni, és ott szakmai tapasztalatot
szerezni.

Jegyzőként 1994 március 1-től dolgozom.
Harmadik diplomámat a Budapesti Közgazdaságtu-

dományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási
Továbbképző Intézetében költségvetési ellenőrként kap-
tam meg 2002-ben. Még ugyanebben az esztendőberi si-
keres felvételi vizsgát tettem a Szegedi Egyetem Allam
és Jogtudományi Karán jogász szakra. Jogi tanulmánya-
imat levelező szakon végzem jelenleg is.

Szerepelek a Belügyminisztérium oktatói és szak-
vizsgáztatói névjegyzékében, közigazgatási oktatásra és
szakvizsgáztatásra van jogosultságom.

A közigazgatás életem részévé vált, szeretem ezt a
hivatást, és ha ezzel a legcsekélyebb mértékben is segíte-
ni tudok a környezetemben élőknek, akkor jó cél érde-
kében hozOtt a családom olyan sok áldozatot annak ér-
dekében, hogy szakmai tudásom minél szélesebb skálájú
legyen.

Az előttem álló munkát szakmai kihívásnak tekin-
tem. Ilyenben ajegyzőként eltöltött éveim alatt folyama-
tosan részem volt, hiszen hasonló nagyságú, és közel azo-
nos gondokkal küzdő önkormányzatoknál dolgoztam.

Vargáné Vass Evát a Pilisborosjenői Onkormányzat
jegyzőjeként eltöltött néhány nap után arról kérdeztem,
miben látja a legfontosabb feladatait itt és most nálunk.

"Tekintve, hogy az álláshely Pilisborosjenőn hosz-
szabb ideig nem volt betöltve, nem állok könnyű feladat
előtt. Abban bízom, hogy a képviselő-testület, a polgár-
mester és hivatali munkatársaim segítő közreműködésé-
vel rövid időn belül megszuntetjük a hiányosságokat, be-
hozzuk az elmaradásokat, és a település lakóinak meg-
elégedésére hamarosan egy működőképes, magas szak-
mai alapokon nyugvó hivatal teljesíti a közszolgáltatási
feladatokat Ehhez munkatársaimtól fegyelmezett, pon-
tos és naprakész munkát várok el. A legelső feladatok
közé tartozik, hogy a képviselő-testület üléseit a hivatal
jól készítse elő. Azt gondolom, hogy ha jó szakembere-
ket állítunk a hivatalba - ezt most úgy látom, hogy szin-
te adott -, akkor jól fog menni a munka. Elsősorban a
munkatársak képzésére, továbbképzésére kell a hang-
súlyt fektetni, hiszen a megszerzett tudást a mi javunkra
fogják kamatoztatni.

Az a meglátásom, hogy azt a szellemi tőkét, ami
ezen a településen van, jól kell kihasználni. Nekem most
ez a dolgom. Az esetleges ellentéteket pedig kölcsönös,
jól kimunkált párbeszéddel fel lehet oldani

Mindazok, akikkel eddig találkoztam, tényleg re-
mek emberek. Látok arra esélyt, hogy családommal
együtt mi ide be fogunk tudni illeszkedni, és nagyon re-
mélum, hogy be is fogadnak bennünket."

(vzs)
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Házu ik tá]a
.K Reicliel Józseí .Művelódési Ház. és K-ónyvtár hirei

Néhány nap múlva elbúcsúzunk a 2004-es esz-
tendőtől. Addig is változatlan programokkal várjuk
látogatóinkat. Januártól azonban új szelek fújnak a
Házban. Az eddig jól működő rendezvények, foglal-
kozások természetesen megmaradnak, ám kínála-
tunk tovább bővül. Már az új év első hetében példá-
ul kismama klub indul a Védőnői és Családsegítő
Szolgálat valamint a Ház közös szervezésében, szer-
dánként, délelőtt 10.00 és 13.00 óra között. Ugyan-
csak szerdánként Zeneovi is lesz 15.30-tól, ami után,
16.30-tól egy nemrég alakult új kórus tartja próbáit.
Csütörtökön kora esténként azokat a lelkes kiskama-

szokat várjuk, akiknek a hűvös buszmegállók helyett
a kistermet kínáljuk beszélgetésre, szórakozásra, tár-
sá'sjátékokkal és fílmvetítésekkel.

December végi programjaink közül figyelmükbe
ajánljuk:

. 17-én, pénteken, 18 órától KARÁCSONYI
KONCERT. (a pilisborosjenőn zenét tanuló
diákok műsora)

. 17-én, pénteken, 19.30-21. 30-ig TÁNCHÁZ

. 19-en, vasárnap, 15.00-tól ZENÉS MESE-
SZÍNHÁZ (a pomázi zeneiskolások előadásá-
ban Csukás István: Agacska c. darabja)

. December 20-tól - a község lelkes lakóival kö-
zösen a Ház dolgozói kifestik a nagytermet,

Í(^@

Csukás tstván mesedarabjain nemzedékek
nőttek fel. Ki ne ismerné közülük például Süsüt,
a Sárkányt, vagy Gombóc Artúrt, és itt van Mirr-
Murr, Oriza Triznyák, Csiszta Mókus,a Bátor Tin-
tanyúl, Pop-Pom, vagy éppen Agacska.

"...Süt a nap. Már nem is fáj, hogy leestem.
Hol vagyok? Hát persze, itt lent, ha egyszer lees-
tem... " mondja Agacska. Csukás István zenés
mesejátékában. Az Agacska már 1986 óta szóra-
koztatja az ifjúságot.

Agacska, az ezeréves fa új hajtása, új re-
ménysége, amit letört a szél, szeretné megtudni:
ki is ő valójában, ezért elindul világot látni. Ütköz-
ben találkozik a Gombával, akitől megtudja,
hogy ő, vagyis Agacska leginkább az emberekre
hasonlít. Agacska ezért nekivág, hogy megtalál-
ja az embereket, de nem ám egyedüi!

Társai lesznek a korábban egymás ellen há-
borút viselő Dani kacsa, Berci béka, és velük tart
a Pösze egér is.

hogy Onök jövőre már egy kicsit barátságo-
sabb és méltóbb környezetben használhassák a
kultúra házát.

2005. január 5-én (kedd), 9-13 óráig RUHAVÁ-
SÁR.

15-én, (szombat) 18.00 MCHTERDOROTTyA
koncertje. (gordonka)

^ünde^kül-^ejL eddigji ^
?A lejwd^MS^citéMÍiWct^

,,^Aá^^. ^(Nt^i^tó^

tí^ uwL

kwáMwh .'jflt; t^SmESM&M. ^w&

Csukás István: Agacska
zenés mesejáték

Előadják: a pomázi zeneiskolások.

2004 december 19 (vasárnap)
délután három órakor

a pilisborosjenöi
Reichel József Művelődési Házban.

A beiépés díjtalan
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(Gröschl György és Gröschl Györgyné Götz Mária: Szüloföldünk Pilisborosjenő, 2000)

Az egyházi év nem egyezik a világi éwel, a naptár
kezdetével. Az egyházi év az adventtel kezdődik. Hi-
deg, ködös hajnalokon lámpások fénye mellett ment a
falu népe - gyerekek, idősek is a hajnali misére, - a
rotátéra.

Karácsonyra mindenki készült, nem volt akkora
bevásárlási láz, mint manapság. Szerényebb, de benső-
ségesebb előkészületek folytak gyerekek, felnőttek ré-
széről.

A nagyobb gyerekek "Christkindl-Spiel"-t, a kis Jé-
zus születését játszották, a szereplők énekelve és kér-
dés-felelet alakjában, ősi szokás szerint német nyelvű
előadásban. A házaknál ajándékot, pénzt kaptak.

A vacsora borleves és rántott pontyból állt,
beiglivel. Az éjféli misét mindenki megvárta. Az asszo-
nyok befejezték a házimunkát, imádkoztak. A férfiak
kártyáztak. A fiatalok összejártak teázni. Tea, sütemény,
keksz mellettvárták az éjféli misére hívó harangszót. In-
dulas előtt a gazda az istállóban megetette az állatokat,
hogy azok is ébren legyenek a kis Jézus születéskor.
Ilyenkor a szépen feldíszített templom szűknek bizo-
nyult.

Másnap, nagykarácsony az év egyik legnagyobb ün-
nepe. A templomon kívül litánia után a rokonokat illett
meglátogatni, ha a gyerekek még nem jöttek az ajándé-
kért, azt elvinni nekik.

Dec. 27-én János napja a borszentelés ideje, illett
meginni a János áldást, másokét is megkóstolni, Bekö-
szöntött az évvége, szent Szilveszter pápa ünnepe, az év

utolsó napja. Az egész falu a templomba gyűlt
össze hálaadásra. Nagy ünnepé-lyeséggel, fuvós-
zene kíséretével folyt az egyházi szertartás. A vé-
gén a templomtéren a zenekarjátszott, majd elvo-
nultak abba a kocsmába, ahol a szilveszteri le-
génybál hamarosan elkezdődött.

Ujévkor a gyerekek házról-házra jártak bol-
dog új évet kívánni. Mindenhol pénzt kaptak, a
rokonok, komák, közeli ismerősök házánál töb-
bet. A hosszú ádventi csend után megkezdődött
az első táncmulatság mindenki számára.

Vizkereszt ünnepéhez, jan. 6-hoz is kapcsoló-
dik népszokás. Ilyenkor csak a fiúk jártak házról-
házra három királynak - napkeleti bölcsnek öltöz-
ve a betlehemi csillaggal, szintén énekelve adták
elő a történetet németül. Az ajtókra az évszám
közé felírták a három király nevének kezdőbetűit:
19+K+M+B+46. Természetesen ilyenkor is
pénzt kaptak.

Germanizmusok

Eine Feier begehen egy ünnepet megülni
Feiern müssen nincs munkája
Allzuviel. ist ungesund jóból is megárt a sok
In Lieb und Leid

zusammenhalten jóban-rosszban összetartani

llózt ...
Az e heti RTV részletes újság címlapján iskolánk zongoratanára, Zsoldos Bálint zongoramuvész

képe látható. Az alkalom, hogy december 13-án a Bartók Rádió egyenes adásban közvetítette a Zene-
akadémiáról a Szent István lürály Szimfónikus Zenekar hangversenyét, és ezen a koncerten Prokofjev
I. zongoraversenyét Zsoldos Bálint játszotta. Részlet a róla szóló cikkből:

A zeneakadémiát 2002-ben fejezte be, és azóta folyamatosan koncertezik itthon és szerte a világ-
ban. Moszkva, London, Stuttgart, Szófia, Pozsony, Bukarest - csak néhány város azok közül, ahol idá-
ig fellépett. Legutóbb Tallinban volt, ahol Prokofjev szonátákat játszott. Egyébként Beethoven és Bar-
tók áll legközelebb a szívéhez.

"...Kevés emberhez jut el a klasszikus zene. Sok jó felvételt kell hallgatni, amelyek elindítják a
gondolkodást és fejlesztik az ízlést. Az előadóművészeknek azt kell sugározniuk: ez nem valami régi, el-
avult, múzeumi dolog, hanem ez rólam, rólad, rólunk szól. "- mondja Zsoldos Bálint, majd így folytatja:

"Régen talán könnyebb volt. Egy és ugyanaz volt a klasszikus és a populáris zene. Verdi áriáit éne-
kelte még az utcaseprő és a mosónő is. A zenének ma is nagy hatása van a tömegekre, de ma Britney
Spears számait éneklik, és Michael Jackson a sztár. A komolyzene megértése nehezebb, az emberek ál-
talában a könnyebb megoldásokat választják. Ami azért is sajnálatos, mert a művészet sok mindenre jó.
Nem csak élményt ad, de erőt is sugároz, és megoldást kínái lelki bajainkra..."

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

roetí ciők üUer ^Tios es e

I.
Tárgy: Mikor kívánja polgármester úr a Tünde

presszóval szembeni buszmegálló és a Polgármesteri Hi-
vatal melletti szemétdombot megszüntetni?

Tisztelt Polgármester úr'

Ön 2002. november 04. napja óta Pilisborosjenő
Község polgármestere. Ennek már több mint két éve. Ez
idő alatt úgy vélem Onnek is sikerült észrevennie azt,
hogy mind a Tünde presszóval szembeni buszmegálló
mellett, mind az Ön munkahelye - a Polgármesteri Hiva-
tal - mellett nem működik a szelektív hulladékgyűjtés.
Nem működik, mert a szelektív hulladékgyűjtőkbe és
azok mellé háztartási ömlesztett hulladékot és mindenfé-

le háztartási lomot helyeznek el folyamatosan gondatlan
polgártársaink. Az elmúlt két évben ezt több alkalommal
is jeleztük Onnek, de On semmit sem tett ezen áldatlan
állapot felszámolása érdekében. Ennek következtében
Pilisborosjenő egy kiadós szemétdombbal köszönti haza-
térő polgárait és ide látogató vendégeit, az On által irá-
nyított Polgármesteri Hivatal pedig egy újabb szemét-
dombbal emlékezteti a hivatalos ügyeiket intéző polgár-
társainkat arra, amit a falu bejáratánál tapasztalhattak.

Pedig a két szemétdomb az Onkormányzat tulajdo-
nában lévő közterületen gyuiik hétröl hétre. Ezen közte-
rületek tisztántartása az Onkormányzat kötelessége. Ha
ezzel nem lenne teljesen tisztában, akkor elég, ha fella-
pozza Pilisborosjenő Község Onkormányzatának a kör-
nyezetvédelemröl szóló 37/2004. (VIII. 20.) Kt. rendele-
tét. E rendelet 1. § (1) a.) pontja szerint e rendelet célja
a Községben a környezetvédelem érvényesítése és ezzel
a Község általános környezeti kultúrájának javítása. A
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a környezeti kultúra
fenntartása a lakosság elsőrendű érdeke, ezért annak
előmozdításában mindenki hathatósan köteles közremű-

ködni. Igy On is. Ugy is mint helyi lakos, úgy is mint a hi-
vatkozott rendeletet kibocsátó Onkormányzat vezetője.
Vagy úgy gondolja, hogy a rendelet annak kibocsátójára
nem vonatkozik?

Tisztelt Polgármester úr!

A két szemétdomb felszámolását On egyetlen levél
megírásával el tudná intézni. Ezt a levelet On, mint a
szemétszállítást megrendelő Onkormányzat vezetője ír-
hatja meg a szemétszállítást végző szolgáltató Rumpold
Kft-nek, s kérheti benne a két szemétgyűjtő sziget felszá-
molását. A Rumpold Kft. ezen kérésének egy héten be-
lül eleget tenne.

Kérdésem Onhöz, mint a kömyezetvédelemről szóló
3712004. (VIII. 20. ) Kt. rendeletet kibocsátó Önkormány-
zat vezetőjéhez:

Mikor kívánja felszámolni a Tünde presszóval szem-
beni buszmegálló és a Polgármesteri Hivatal melletti
szemétdombot?

Mikor kíván e kérdésben levelet intézni a Rumpold
Kft-hez?

Mikor kívánja betartani Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzatának 37/2004. (VIII. 20. ) Kt. rendeletét?

Interpellációmra választ a képviselő-testület 2004.
november 25-i ülésén kérek. Interpellációmat az Otv. 19.
§ (2) bekezdés a. ) pontja és az SZMSZ 37-38. §-ai alap-
ján tettem fel Onnek.

Pilisborosjenő, 2004. november 12.

dr. Fiák István

képviselő

II.
Tárgy: Mikor kíváiya polgármester úr a Polgármes-

teri Hivatal melletti élet- és balesetveszélyes gödröt
megszüntetni?

Tisztelt Polgármester úr!

2004. május 01. napjára - mintegy egy év után - si-
került lebontatnia az On által vezetett Onkormányzat-
nak a Polgármesteri Hivatal melletti udvaron leégett
épületet. Akkor még nem gondoltam, hogy újabb egy
év szükséges Onnek a bontás után fennmaradó élet- és
balesetveszélyes gödör megszüntetéséhez. Pedig a
munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás is az Ön
rendelkezésére áll. Egyrészt a képviselő-testület által a
bontásra megszavazott pénzösszeg, másrészt a gödör
megszüntetésére megszavazott pénzösszeg jelent pénz-
ügyi fedezetet az élet- és balesetveszélyes állapot meg-
szüntetésére.

Mindezek ellenére Ön nem tesz semmit. Kérdezem
Ont: mégis mire vár? Az első balesetre, vagy - ne adj Is-
ten - halálesetre? A gödör ugyanis önmagát nem tudja
sem befedni, sem eltemetni. On naponta e mellett a gö-
dör mellett jár el két alkalommal is: munkába menet és
munkából jövet. Nem zavarja Önt ez a gödör? Tud Ön
arról, hogy ez a gödör az Ön által vezetett Önkormány-
zat területén fekszik? Tud On arról, hogy baleset bekö-
vetkezte esetén az ingatlan tulajdonosát - ez esetben az
Onkormányzat vezetőjét, tehát Ont - terheli mind a pol-
gári jogi, mind a büntetőjogi felelősség?

Kérdésem Onhöz, mint az élet- és balesetveszétyes göd-
röt magában foglaló ingatlan tulajdonosának a vezetőjé-
hez:

Mikor kívánja a Polgármesteri Hivatal melletti élet-
és balesetveszélyes gödröt megszüntetni?

Interpellációmra választ a képviselő-testület 2004.
november 25-i ülésén kérek. Interpellációmat az Ötv. 19.
§ (2) bekezdés a. ) pontja és az SZMSZ 37-38. §-ai alap-
ján tettem fel Onnek.

Pilisborosjenő, 2004. november 12.

dr. Fiák István

képviselő
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Novembert írunk, és immár 7 éve András nap köze-
ledtével ilyenkor fordulunk kéréssel Onökhöz.

A Nebuló Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy tá-
mogassa iskolásaink tanórán kívüli programjait, lehető-
séget adjon arra, hogy kedvezőbb körülmények között,
sok élménnyel gazdagodjanak szabad idejükben.

Hagyományos András-napi bálunkat is ennek érde-
kében szervezzük. Ez az este nemcsak az önfeledt, vi-
dám szórakozásé, hanem eredeti elképzelésünk szerint
lehetőség a szülők, ismerősök számára, hogy anyagilag
közvetlenül is támogathassák a - bízunk benne nem-
csak - számunkra oly fontos célt.

Mi, pedagógusok töretlen lelkesedéssel szervezzük,
bonyolítjuk ezt az estét, de sajnos az utóbbi időben azt
tapasztaljuk, hogy bevételünk egyre kevesebb, bár isko-
lánk tanulólétszáma évröl évre örvendetesen nő. Csök-

ken az András-napi, de a felajánlható 1 %-okból befo-
lyó összeg is. Holott kiadásaink, az igények száma nő.
Alljon itt az elmúlt időszak kuratóriumi döntéseinek
mériege!

2003 novemberében 18programra összesen 497. 500 Ft
támogatást szavazott meg a kuratórium. Akkor összesen
772.000 forint állt rendelkezésre, amelyből 536.000 Ft
származott a felajánlható l%-ból.

A 2004. év hasonló időszakában márcsak 315. 000 Ft-

ot tudtunk szintén 18 programra szétosztani, hiszen gon-
dolnunkkellajúniusijutalmazásokra, a táborozásokra is,
és az 1 %-okból csak 414.000 Ft gyarapította a kasszát.

Alapítványunk olyan programokat, tevékenységeket
támogat, amelyre a szűkre szabott iskolai költségvetés-
ből évek óta egyre kevesebb, sőt semmi sem jut.

Az idei tenévben nemcsak ezt a kört szeretnénk meg-
tartani, hanem a pedagógusi közösségjavaslatára elkez-
denénk a gyűjtést egy olyan ügy érdekében, amely már
régóta megoldatlan. Szeretnénk az iskolaudvart barát-
ságosabbá, vidámabbá varázsolni, és ehhez vásárolnánk
udvari játékokat. A 2004-es András-napi bált tehát en-
nek jegyében szervezzük, a megvett támogatójegyek
árából befolyt összeg erre fordítódna.

Kérjük, amennyiben egyetért céljainkkal, és szívesen
áldozna azokra, támogatójegyeink vásárlásával, jövede-
lemadója l%-ának felajánlásával járuljon hozzá Ön is
a Nebuló Alapítvány és ezzel gyermekeink lehetőségei-
nek bővítéséhez.

Támogatását előre is köszönjük!

Papp Józsefné
a kuratórium elnöke

Ribáné Horváth Enikő
titkár

NEBULÓ ALAPÍT^ÁNY
2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.

Adószám: 18677557-1-13
MNB: 65700093-10119501
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Tisitelt
Szerkesztőség!

2004-11-25-én, a Művelődési
Ház nagytermében került sor arra a
hagyományos ünnepségre, melyen
a Polgármesteri Hivatal köszöntöt-
te a községünkben élő idős embere-
ket. Orömmel láttam, hogy milyen
spkan fogadták el a meghívást, és
jöttek el közösen ünnepelni, szóra-
kozni és beszélgetni az ismerősök-
kel. Nagyon szép, színvonalas mű-
sort láthattunk a legkisebbek sze-
replésétől a Magyar Népdalkör fer-
geteges produkciójáig. A vendégek,
a fellépők, de még a "külső megfí-
gyelők" is remekül szórakoztak. A
vendégek a műsor végén ajándék-
csomagot vehettek át a szervezők-
től.

Mindannyiunk számára, akik a
községben élőket szolgáljuk, na-
gyon fontos, hogy lehetőségeinken
belül a legnagyobb támogatást és fi-
gyelmet biztosítsuk az idős embe-
rek és gyermekek számára. Amit
felmenőinktől tanultunk szeretet-

röl, megértésről és a másik ember
elfogadásáról, azt kell közvetíte-
nünk gyermekeink felé. Azt a felbe-
csülhetetlen értéket, amit egy idős
ember bölcsessége jelent, semmivel
nem tudj'uk pótolni. Megbecsülés
és tisztelet illeti őket ezért. Ennek

szép példája volt ez a délután, re-
mélem még nagyon sok hasonló
rendezvény lesz a községben!

A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat nevében ezúton is jó
egészséget, békés, boldog karácso-
nyi ünnepeket kívánok minden ün-
nepeltnek!

Klinger Magdolna
szolgálatvezető

Kérem

a Tisztelt szerkesztöséget
a következő közlemény

közzétételére:

A Hírmondó 2004. novemberi

számában a Fórum c. rovatban a

Van Jobb MO szervezet elnöksége
Urömön, ez év októberében terjesz-
tett szórólapját jelentették meg,
amelyben az utolsó mondatban
személyemröl valótlanságot állíta-
nak, nevezetesen, hogy én "máso-
kat súlyosan vádló, becsmérlő, és
bűnbakként beállító, a realitástól

elszakadó magyarázatokat adnak a
történtekre, a község lapjában".
(ürömi önkormányzati újság).

A valóság azonban az, hogy soha
sem az elmúlt két évben, sem az-
előtt nem írtam semmiféle cikket az

ürömi újságba, különösen a fentebb
írtak szellemében nem.

Ezért felkérem a szerzőket

(akik az elnökség palástja alatt
nem vállalták nevüket), hogy a to-
vábbiakban tartózkodjanak az
ilyen típusú megnyilvánulásoktól,
mert ha türelmetlenebb "célsze-

mélyt" választanak, az esetleges rá-
galmazási perben biztos vereségre
lesznek ítélve.

Egyébként pedig legnagyobb ün-
nepünk, Karácsony közeledtével
ajánlom nekik, szálljanak magukba
és vizsgálják meg lelkiismeretüket.

PappAkos
a "NE MO"

egyesület elnökségi tagja

A legutóbbi Hírmondóban ol-
vastam a "Száll a dal" rendezvény
sikeréröl. Őszinte örömömet azon-
ban keserű szájíz váltotta fel akkor,

amikor a beszámoló végén a cikkíró
Czigány Ferenc úr megdorgálja fa-
lunk lakóit és vezetőit, hogy nem
mentek el a rendezvényre.

Kicsit rosszul is érzem magam,
mert - bár a kultúra nagy rajongója
vagyok - de a népdal, és különösen
a nótaestek nem tartoztak soha, és
tartok tőle, nem is fognak soha ér-
deklődési körömbe tartozni. Én
ezért nem mentem el. Akkor én
mosí álljak a sarokba? Netán nem
vagyok jó magyar ember? Rossz fát
tettem a tűzre?

Sejtem, hogy nem ennyire ko-
moly ez a dorgálás, de mégis rosszul
esik. Azonnal arra gondolok, hogy
Latabár Kálmán, Sinkovits Imre,
Törőcsik Mari, Kovács Kati, Zorán,
Kocsis Zoltán, Udvaros Dorottya,
Déki Lakatos Sándor, Honthy Han-
na vajon megszidták-e a közönsé-
güket, ha kevesen voltak? Vajon
nem saját magukban keresték-e
azonnal a hibát?

De nincs itt semmi hiba. Csak

arra kell gondolni, hogy ez a műfaj
egyáltalán nem a fíatalok műfaja,
és az idősebbek közül is csak keve-

sen szeretik. Azonban, ha nagyon
jó a műsor, akkor annak híre megy,
és majd egyre többen akarják meg-
nézni, meghallgatni. Olyan jó mű-
sort kell csinálni, hogy az vonzza a
közönséget. Es meg kell tanulni a
nagy művészektől, hogy a hiba so-
ha nem a közönségben van, hogy
érdemes jó műsort adni akár tíz
embernek is.

De erőszakkal közönséget becsa-
logatni sosem lehet. Megdorgálni
sem, és számon kémi sem.

A közönség az "ezerfejű cézár"
maga dönt, hogy mire és kire kíván-
CSl.

Ide ímám a nevem, de nem sze-
retném ha pellengérre állítanának.
Vegyék úgy, hogy egy vagyok azok
közül, akik mást szeretnek, mint
Onök. De ezért talán mégsem lehe-
tek bűnös?

(ős pilisborosjenői)
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Pilisborosjenő Ónkormányzat
43/2004. (XII. 15.) számú Kt. rendelet

a Pilisborosjenő Község Önkormányzat
2003. évi zárszámadásáról

Pilisborosjenö Község Ónkormányzata az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a, valamint az államház-
tartás müködési rendjéröl szóló 217/1998. (Xll. 30. ) Korm.
rendelet, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv 10. §. d) bekezdése alapján a 2003. évi költségvetés
végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

l. §.
A rendelet hatály

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra.

2. §.
Az önkormányzat zárszámadása

A Képviselö-testület Pilisborosjenö Község Polgármesteri
Hivatal a település e rendelet mellékleteiben részletezett 2003.
évi költségvetési beszámolóját:

122 324 eFt nyitó pénzkészlettel
248992 eFt záró pénzkészlettel
647008 eFt bevétellel
85 693 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
4458 eFt függö bevétellel

524654 eFt kiadással
144 eFt fiiggö kiadással

210696 eFt módosított pénzmaradvánnyal
a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(mint önálló költségvetési szerv)

3 668 eFt nyitó pénzkészlettel
2 678 eFt záró pénzkészlettel

104061 eFt bevétellel
4 620 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
-881 eFt fiiggő bevétellel

103083 eFt kiadással
1 087 eFt függö kiadással
6 993 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az önkomiányzat 2003. évi költségvetési beszámolóját, össze-
sített halmozódás kiszüréssel (intézményi támogatás nélkül)

125992 eFt nyitó pénzkészlettel
251 670 eFt záró pénzkészlettel
655582 eFt bevétellel
90 313 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
3577 eFt függö bevétellel

532250 eFt kiadással
1231 eFt függö kiadással

217 689 eFt módosított pénzmaradvánnyal
385 eFt normatív támogatás visszafízetéssel

4 429 eFt normativ támogatás pótígénnyel
jóváhagyja.

3. §.
Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselö-testülete a 2003.

évi pénzmaradvány felhasználását a 11/a, és 12/a mellékletek
alapjánhagyjajóvá.

4. §.
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Német

Kisebbségi Onkormányzat 2003. évi költségvetési zárszáma-
dásat a Német Kisebbségi Önkormányzat 8/2004 (IV. 14.) szá-
mú Kt. határozata alapján hagyjajóvá.

5. §.
Piőlisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkor-

mányzat 2003. évi egyszerüsített éves beszámolóját elfogadja.

6. §.
Pilisborosjenö Község Önkormányzat 2003. évi zárszáma-

dási rendeletének mellékleteit az alábbiak szerint határozza
meg:

1. sz. melléklet: bevételek alcímek, kiemelt elöiranyzat
szennt

. 2. sz. melléklet: kiadások alcímek, kiemelt elöirányzat
szennt

' 3. sz. melléklet: bemházások alcímek, kiemelt elöirány-
zat szennt

sz-. melléklet: támogatások, átadott, pénzeszközül al-
címek kiemelt elöirányzat szerint
5. sz. melléklet: beyételek szakfeladatonként, elöirány-
zat, módosított elöirányzat, teljes bontásban
6; sz. melléklet: személyi juttatások ésjárulékok el-
oirányzat, módosított elöirányzat, teljesítés bontásban
7. sz. melléklet: dologi kiadások előirányzat, módosí-
tott elöirányzat, teljesítés bontásban
8 sz. melléklet: penzeszköz átadás, támogatás, elöirány-
zat, módosított előirányzat, teljesítés bontasban
9. sz. melléklet: felhalmozási kiadások, előiranyzat, mó-
dositott elöirányzat, teljesítés bontásban
10. sz. melléklet: a Polgármesteri Hivatal, és a Német
Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Müvészeti Iskola
pénzkészlete
11. sz melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmarad-
vány kimutatás 29. ürlap
1 ?/a- sz-melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmarad-
vány felhasználás
11/b. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulás elszá-
molása 31. ürlap
11/c. sz. melléklet: Normatív kötött felhasználású támo-
gatás elszámolás 51. űrlap
12. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás Német
Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Müvészeti Iskola
29. ürlap
12/a sz melleklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Általá-
nos és Alapfokú Müvészeti Iskola pénzma'radvány fel-
használás
13. sz. melléklet: Működési és felhalmozási bevétele és
kiadások mérlegszerü bemutatása
13/a. sz. mellékiet: önkormányzat sajátos bevételek
részletezése
14. sz. melléklet: önkormányzat vagyon alakulása mér-
legben
15. sz. melléklet: önkonnányzat követelések, kötele-
zettségek
16. sz. melleklet: adótúlfízetés és közvetett támogatások
17. sz. melléklet: Beruházások következö évi kihatása
18. sz. melléklet: Létszámkeret önkormányzati
19. sz. melléklet: Jelzáloggal terhelt önkonnányzati in-
gatlanok

. 20. sz. melléklet: Német Kisebbségi Onkonnányzat
2003. évi zárszámadásáról szóló kisebbségi önkormány-
zat határozata.

. 21. sz. melléklet: Peres ügyekö

. 22. sz. melléklet: a Pilisborosjenö Onkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlanok kimutatása 2003. december
31-i állapot szerint.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihir-
detéséről ajegyzö gondoskodik.

Küller János s. k. Keresztény Anikó s. k.
polgármester mb. jegyzö

Osszefoglaló Pilisborosjenö Község Onkormányzata
2003. évi Egyszerűsített Eves Beszámolójának

felülvizsgálatáról
(Kiegészítés a Függetíen Könyvvizsgálói Jelentéshez)

Készült: Az Onkormányzat Képviselö-testületének 2004.
06. 17-iülésére!

I. Altalános rész

Onkormányzat megnevezése: Pilisborosjenö Község On-
kormányzata

Székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.
Az Onkormányzat 2003. évi Egyszerüsített Eves Beszámo-

lóját /aláirt/, teljességi nyilatkozatot 2003. 05. 26-án kaptam
meg. A teljességi nyilatkozat mellékletét képező kötelezettsé-
gek nyilvántartását nem kaptam meg. Abeszámolót, valamint a
teljességi nyilatkozatot az alpolgármester irta alá polgármester
akadályoztatása miatt. A 2004. 04. 29-i képviselö-testületi ülést
megelőzŐen a beszámoló részemre történö átadását a többszöri
szóbeli kérés mellett irásban is kértem.

A 2003. évi egyszerüsitett éves beszámolóra vonatkozóan
2004. 04. 26-i dátummal kiadott záradék megadását elutasitó
könyvvizsgálói jelentést visszavonom.

Az önkormányzat 2003. évi Egyszerüsitett Eves Beszámoló-
jának felülvizsgálatát elvégeztem. A beszámolóról alkotott vé-
leményemet a könyvvizsgálóijelentés tartalmazza.

A két önálló gazdalkodásijogkörrel rendelkezö intézinény /Pol-
gármesteri Hivatal, Altalános Iskola/ elkészitette a 2003. évi költ-
ségvetési beszámolóját, s azt továbbították is a TAH felé, e beszá-
molók alapján kell összeállítani az egyszerüsített éves beszániolót.

A 2003. évi egyszerüsíten éves beszámoló felülvizsgálatához
kapcsolódóan, évközben vizsgáltam az önkormányzat önálló gaz-
dálkodási jogkörű intézményei /Polgármesteri Hivatal, Altalános
Iskolai számviteli rendszerének szabályszerüségét, mintavétellel
ellenöriztem a bizonylatolás, a fökönyvi és analitikus nyilvántar-
tás számviteli előírásoknak való megfelelését, a fökönyvi kivonat
alapján összeállított intézményi beszámolók valódiságát.

A ket önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezö intézmény
beszámolójának ellenőrzése során a költségvetési gazdálkodás-
nak, a gazdasági események elszámolásának könywizsgalati
tapasztalatai, megállapításai közül azokról tájékoztattam Onö-
ket , 2004. 04. 29-i képviselő-testületi ülésre. írásban átadott
összefoglalóban/, melyek az egyszerüsített éves beszámoló mi-
nösítése szempontjábóljelentösek, s a költségvetési gazdálko-
dással összefiiggöen intézkedést igényeltek A továbbiakban a
beszámoló értékelése mellett ajelenleg is fennálló problémák-
ról adok tájékoztatást.

2. Gazdálkodás rendszerének vizsgálata
2. 1 Szabályozottság, szabályszerüség értékelése

A Számviteli törvény valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könywezetési kötelezettségéről szóló kor-

mányrendeletben elöírt számviteli szabályzatokat /gazdálkodási
szab., : számviteli politika, leltározási-, selejtezési Szab. ; .pénzke-
zelési szab., értékelési szab. kötelezettség vállalási szab) elkészí-
tették, szükséges; azok aktualizálása, a Polgármesteri Hivatal to-
vábbra sem rendelkezik érvényes számlarenddel.

Az önálló gazdálkodásijogkörrel rendelkezö polgármesteri hi-
vatal és a részben önálló . ;-intézmények közötti/jogok és kötele-
zettségek: megosztásátcélzó megállapodással rendelkeznek.

Kötelezettség vállalásról vezetett nyilvántartást-polgánnes-
ter, illetve alpolgármester által /a teljességi nyilatkozat mellék-
lete kellett volna .legyen/ nem kaptam meg, ajegyzö által 2004.
04.08 dátummal aláírt, rendelkezésemre álló .kötelezettségek-
rpl. szóló nyilvántartás nem teljes körü, s nem felel meg az
AHT. elöírásainak sem. A szerzödéses kötelezettségek közül
vannak melyekröl ésaknlásolati.példányt tudtak felmutatni.

A költségvetési gazdálkodás, valamint a gazdasági esemé-
nyek bizonylatolása, könyvviteli nyilvántartásokban való rög-
zítése során a számviteli elöírásokkal összefüggően évközi el-
lenőrzós során tapasztalt hiányosságokról a tajékoztatást /pol-
gármester, jegyzö felé/ megtettem, s kértem a szükséges
intézkedések megtételét.

Az önkormányzatí vagyon változását, igénybevett szolgálta-
tásokat érintö szerzödésekkel összefüggöen a 2002. évi beszá-
moló auditálása során már kifogásoltjogszabályi elöírásoknak
nem megfelelö megállapodásokból o, /PI. : forgalomképtelen
vagyon értékesítésére kötött szerződés, szennyvíztisztító kivi-
telezésére vonatkozó szerzödésben a garanciális kötelezettsé-
gek teljesitésére szóló biztosítékok hiánya; belterületbe vonás-
sal összefüggő megállapodások kötelezettségek teljesítésére
vonatkozójogszabályellenes előírásai/ eredö problémák rende-
zése folyamatban van.

A szennyvíztisztító müszaki átadása átvételének hiánya a
céltámogatással való végelszámolást akadályozza. Szükséges a
létesitmény mielöbbi eredményes müszaki átadás átvétele,
üzembe helyezése, elkerülve ezzel a céltámogatás visszafizet>L-
si kötelezettségét.

Atárgyévben vásárolt 059/2 hrsz. ingatlan tulajdonjoga tu-
lajdoni lap alapján rendezetlen. Az önkormányzatjogi képvise-
löjének e tárgyban írasban adott véleménye alapján az önkor-
mányzat. részére megfelelö tulajdonrendezés feltételei - a ren-
delkezésre álló dokumentumok szerint - nem állapítható meg.

Rendezetlen továbbá a 089/1-2 hrsz., valamint a 379 hrsz.
ingatlanok tulajdonjoga: Az OMNINVEST -el kötött ingatlan
eladási szerzödésben forgalomképtelen ingatlanok át-adására
is sor keriilt.

A fenti ingatlanok az önkormányzat 2003. 12. 31-i mérlegé-
ben a tárgyi eszközök értékében szerepelnek A Mérlegben tár-
gyi eszközök összegét valamint az egyéb aktiv pénzügyi elszá-
molások összegét érintöen auditálási eltérést állapítottam meg a
059/2 hrsz. ingatlan rendezetlen tulajdonjoga miatt.

Az önkonnányzat tulajdonát képezö 2852 hrsz. ingatlanra
az Onkormányzat javára 20.000 ezer Ft erejéigjelzálogjog lett
bejegyezve. A Német Kisebbségi Onkormányzattal kötött köl-
csönszerzödésböl eredö, véleményem szerint tévesjelzálogjog
bejegyzés rendezése szükséges.

Szükséges ezen ingatlanok esetében az önkormányzat ré-
széröl az intézkedéseket megtenni a tulajdonjog rendezése, va-
gyonmegörzés érdekében.

A csatoma társulattól pénzügyi elszámolás során átvett doku-
mentumokból /hiányos/ és nyilvántartásokból eredöen a további-
akban isjelentkeznek problémák, amelyek tisztázása és rendezése
érdekében szükséges intézkedések véleményem szerint csak rész-
ben történtek meg. Az önkormányzatjogos követelésének feltára-
sa érdekében, a szükséges lépéseket meg kell tenni.

Az önkormányzatjogszabályban elöírt belsö ellenörzésére a
tárgyévben sem került sor, a munkafolyamatba épitett ellenör-
zés sem müködik megfelelöen. Elengedhetetlennek tartom az
önkormányzat belsö ellenörzésének mielöbbi megoldását.
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Amintavételen alapuló ellenörzés alapján az utalványozási,
ellenjegyzésijogkörtaszabályozásnak megfelelően végezték.

Az önkormányzat által igénybevett normatív állami támoga-
tás elszámolása a költségvetési törvény elöírásainak megfelelő-
en történt. Az elszámolás helyességét szúrópróbaszerüen elle-
nőriztem, nem találtam eltérést.

A tárgyévben a képviselötestület düntéseit a pénzügyi bi-
zottság által hozott határozatok csak részben támasztották alá.
A pénzügyi Bizottság müködéséröl csak részben, állnak rendel-
kezésrejegyzőkönyvek és határozatok.

Elengedhetetlennek tartom, hogy a képviselötesrólet költ-
ségvetési gazdálkodást, valamint vagyongazdálkodást érintö
döntéseit megfelelö szakmai elökészítés és Pénzügyi Bizottsági
határozat támassza alá.

Társadalmi szerveknek adott támogatások felhasználásának
elszámoltatása nem megfelelő; s nem teljes körü.

2. 2. A költségvetési beszámolók értékelése
Az 'Onkormányzat költségvetési gazdálkodási rendszere, kö-

telezettségvállalási rendszere bizonylatolási, könywezetési rend-
szere és alkalinazása az eiTilített hibák, hiányosságok miatt a szám-
viteli törvénynek, számviteli alapelveknek megfelelö egyszerüsí-
tett éves beszámoló összeállitását csak részben biztosítják.

A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás összhangja
nincs meg teljes körüen, az önálló gazdálkodási jogkörü intéz-
mények költségvetési éves beszámolóját a fökönyvi kivonat
alapján állították össze.

a/ 2003. 12. 31-i mérkg értékelése
Az .intézmények 2003. december 31-i mérlegadatait leltárral,

megfelelö analitikus nyilvántartással részben támasztották alá.
A zárómérlegben szerepeltetetett követeléseket teljes körü-

en nem támasztja alá egyenlegközlő alapján elismert követelés,
illetve mérlegkészítés idöpontjáig pénzügyi teljesítés.

Pl: szennyvízcsatoma beruházással összeföggően fennálló
lakossággal szembeni követelésre vonatkozó, nyilvántartást
nem támasztja alá a lakosság részére megküldött egyenlegköz-
lök teljes körű visszaigazolása, s főkönyvi könyveléssel nincs
összhangban. A megvalósult szennyvízcsatoma létesítményre
vonatkozóan leltárként a müszaki átadása- átvétel során megbi-
zott külső szakértő által történö felmérés dokumentuma áll vál-
tozatlanul rendelkezésre.

Az eszközök, kötelezettségek értékelése a számviteli követel-
ményeknekjogszabályi előírásoknak csakrészben felel meg.

Az önkormányzat tulajdonát képezö ingatlanokra vonatko-
zó, jogszabalyban elöírt számbavételt elvégezték, a tulajdoni
lapok alapján megállapitható hogy az önkormányzat vagyoná-
ban nyilvantartott több olyan ingatlan szerepel melyek'tulaj-
donjoga tisztázatlan, ezekre vonatkozó részletes tájékoztatást
az elöző pont tartalmazza. Az önkonnányzati vagyont érintö
még tisztázatlan tulajdonjogi ügyekben a képviselötestület, ré-
széröl mielöbbi intézkedések szükségesek.

A helyi adó adohátralék összege 2003. évben is még magas
összegü ,27,6 mill. Ft./. Véleményem szerint az önkormányzat áÍtal
megtett intézkedések a tárgyévben sem hozták meg a kellö ered-
menyt. Az önkormányzat részéröl további eröfeszítesek szüksége-
sek, annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetési gazdal-
kodásában a finanszírozási problémák elkerölhetök legyenek.

Az önkormányzat által a kisebbségi önkormányzat részére
nyújtott kölcsön összege a számviteli előírasok szerint szerepel a
zárómérlegben mind követelések és mind kötelezettségek között.

Az önkormányzat aktív-passzív függö elszámolásában a tár-
gyév végén szereplö tételekjelentős összegét a beszámoló ké-
szítes idöpontjáig még tulajdonjogilag rendezetlen ingatlan
ugyletek okozzák eisősorban, a rendezéshez szükséges infézke-
déseket mielöbb meg kell tenni.

A rovid lejáratú kötelezettség állomány magas összegében
/auditált összeg 51,9 mill. Ft/ a kisebbségi önkormányzatnak
nyújtott kölcsön összegén túl, jelentös összeggel szerepel még

a Csatoma beruházás miatt korábban felvett hitel összegéböl
2003. 12. 31-énmégfennálló ll, 5mill. Ft-oshitelvisszafFzeté-
si kotelezettség, valamjnt az adótúlfizetésként megjelent 10,1
mill. Ft-os összeg. Az adótúlfizetésjelentös hányad'a várhatóan
nemjelent az önkormányzatnak 2004. évben penzügyi rende-
zest, feltételezhetö, hogy a vállalkozások eleget tettekiparüzési
adó feltöltési kötelezettségüknek 2003. 12. 31-ig, ugyanakkor
az adobevallások határideje 2004 05. 31., s ekkorjelenik meg
az önkormányzatkönyveiben adókövetelésként az adóalap, va^
lamint a tényleges megfizetett adó különbsége.

Nem megfelelő összeggel szerepelt a szallítói kötelezettsé-
gek összege, auditálási eltérés +1122 ezer Ft. Az elözöekben
már említett jelzáloggal terhelt ingatlant meghaladóan az ön-
kormányzat értékpapírjainak egy része óvadékként került lekö-
tésre a pénzíntézeti hitel összeg erejéig.

b) 2003. évi Pénzforgalmi jelentés értékelése
A pénzügyileg teljesíten és bizonylatolt bevételeket és ki-

adásokat a kormányrendelet elöírásainak eleget téve számolták
el a könyvekben, s mutatják ki beszámolójulAan.

A 2003. évi költségvetési támogatásokat, saját bevételeket,
atvett pénzeszközöket a Kormány rendeletnek megfelelöenje-
lenítik meg a pénzforgalmijelentésben.

A felhalmozási és müködési kiadásokat megfelelöen hatá-
rolták el, sjelenítik meg a beszámolóban.

c) 2003. 12. 31-i Pénzmaradvány, valamint 2003. évi
eredmény-kimutatás értékelése

Az önkormányzat 2003. 12.31-i helyesbített pénzmaradvá-
nyát megfelelö összegben állapították meg.

A helyesbített pénzmaradványt megfelelöen korrigálták a
költsegvetési támogatás visszafízetési kotelezettséggeF

Vállallíozási tevékenységet nem folytattak, ígyeredinény-
kimutatást nem készitettek.

2. 3. Vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése
Az onkonnányzat 2003. évi költségvetési, pénzügyi gazdál-

kodásában finanszírozási problémák ríem voltak, működési hi-
tel igénybevétele nélkül gazdálkodtak, a hitel visszafízetési kö-
telezettség a csatoma társulattól, a megszünéséhez kapcsolódó
pénzügyi elszámolás során átvett kötelezettségböl ered.

Az onkomianyzat költségvetési gazdálkodását a magas össze-
gü adohatralékbol eredő követelés már jelentösen befolyásolja,
ezért elodázhatatlan az eredményre vezetö intézkedés megtétele.

Atárgy evi müködési bevételek nem fedezték a tárgyevi mü-
ködési kiadásokat/2003. évi, bevétel-kiadás-21. 4mTl'lió Ft/.

A költségvetési gazdálkodásban szükséges változásokkal
meg kell állítani az onkormányzati vagyon felélésének folya-
matát. Ennek érdekeben szükségesnek tartom az önkormányzat
költsegvetési gazdálkodásának átgondolását, intézményi struk-
túra, intezményi. költségvetési gazdálkodás teljes köru átvilá-
gítasát feladat ellátás és feladatfmanszírozás "függvényében,
önkormányzati kötelezö; és önként vállalt feladatok'ellátása és
finanszírozása tükrében.

2004. 05. 26.
Baji Ferencné s. k.

bejegyzett könyvvizsgáló

Pilisborpsjenő Község Önkormányzat
Képviselö-testületének

44/2004. (XII. 15.) számú Kt. rendelete
a közterület-felügyelö íevékenységéröl

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-testülete a
közterület-felügyeletröl szóló 1999. évi LXIIL törvény alapján,
fígyelemmel a közterület-felügyelöi intézkedések végrehajtá-
sának módjáról és eszközéröl szoló 43/1999. (XI. 26. )'BM ren-
delet, a köztemlet-felügyelö intézkedési jogköréröl szóló

46/1999. (XII. 8.) BM rendelet és a helyi önkományzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § a) be-
kezdése alapján a következö rendeletet alkotja:

Altalános rendelkezések

.. L§-
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete

a közterülefek rendjének és tisztaságának védelme, valamint
annak rendjét megbontójogsértések hatékonyabb megelőzése,
megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon
védelme érdekében, a polgármesteri hivatal ügyrendje alapján,
közterület-felügyelöt foglalkoztat.

2. §.
A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenö Község közigaz-

gatási területén tartózkodó természetes személyekre, az ott mü-
ködö, tevékenységetvégzöjogi személyekrej'ogi személyiség-
gel nem rendelkezö gazdasági társaságokra, más szervezetekre.

A közterület-felügyelö feladata
3-§- ^

1. A közterület-felügyelö feladata különösen:
a) a Község közterületejogszerü használatának, a közterületen

folytatott engedélyhez, illetve útkezelöi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerüségének ellenörzése a Pol-
gármesteri Hivalal által kiadott engedélyek alapján;

b) a Község közterületének rendjére és tisztaságára vonat-
kozó jogszabályok és helyi rendeletek által tiltott tevé-
kenység megelözése, megakadályozása, megszakítása,
megszűntetése, illetve szankcionálása;

c) közremüködés a telepűlés közterületeinek, az épített és a
természeti kömyezet védelmében;

d) közremüködés a közrend a közbiztonság védelmében.
Egyűttmüködve a helyi lakossággal és társadalmi szer-
vekkel;

e) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
és helyi rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében, mely
során a közterület-felügyelö:
- a heti szemétszállítás után a konténerek kömyékét el-

lenőrzi és fényképfelvételt
készit, az ide vonatkozó előírások betartásával;

- a településen elhelyezett konténerek fertőtlenítését el-
lenörzi és a szolgáltató
által készített dokumentumot ellenjegyzi;

- ellenőrzi a konténerek elszállításakor, hogy a konténer
kommunális hulladékon kívül tartalmaz-e ipari jellegű
hulladékot. Amennyiben megállapítja, hogy a kitett hul-
ladék nem kommunális hulladék, de tartalmából követ-
keztetni lehet az elhelyezőjére, intézkedést foganatosít az
ide vonatkozó szabályok figyelembevételével;

- az önkormányzat illetékességi területének közterülete-
in elhelyezett tárgyak,

- anyagok stb. elhelyezésének körülményeit vizsgálja,
szükség esetén

- intézkedést kezdeményez az ide vonatkozó szabályok
fígyelembevételével;

g) közremüködik a központí és a helyijogszabályok alapul-
vételével az állat-egészségügyi és ebrendészeti felada-
tok ellátásában;

h) az alkalmi munkavállalói könywel foglalkoztatókat fel-
ügyeli és az elvégzett munkát ellenőrzi-nyilvántartja.

A közterület-felügyelő intézkedési jogköre

4. §.
1. A közterület-felügyelö szolgálata teljesítésekor a részére

kiállított szolgálatí igazolványt, a rendszeresített egyenruhát
viseli, melyen egyedi azonositó számmal ellátott felügyelöijel-
vény és a névkitüző elhelyezésére köteles. A közterület-fel-

ügyelö a Pilisborosjenö település jelképét ábrázoló jelvényt a
felsőmházatának karjelzéseként viseli.

2. Aközterület-felügyelő feladatainak ellátása körébenjogo-
sult, és köteles a tevékenységéröl szóló elöírásokat betartanÍ.

3. A közterület-felügyelő köteles az adatkezelés elöírásait
betartani, a közterület-felügyelöi intézkedések megtételéröl
munkáltatójának számot adni, az intézkedésekről készült doku-
mentumokat /fényképfelvétel, jegyzökönyv, helyszíni szemle
stb. / ajogszabályban írtaknak megfelelően kezelni.

4. A közterület-felügyelö eljárása során hivatalos személy-
nek minösül.

A feladat végrehajtásának eszközei
5. §.

1. A közterület-felügyelö feladatának elvégzése során-jog-
szerü intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében
- testi eröt és könnygázszóró palackot - a 43/1999. (XI. 26.)
rendcletében meghatározottak szerint alkalmazhat.

Záró rendelkezések

6. §.
1. Jelen rendelet kihirdetése napján iép hatályba, ezzel egyide-

jüleg a Pilisborosjenö Község Onkormányzat képviselö-testületé-
nek 16/2001. (XI. 5. ) számú helyi rendelete hatályát veszti.

2. Jelen rendelet k'hirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.
KüllerJános s. k.

polgármester
Keresztény Anikó s. k.

mb. jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

45/2004. (..... XII. 15.)számú Kt. rendelete
Pilisborosjenő Község Onkormányzat és szervei

Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló
25/2002. (XII. 31.), 1/2003. (II. 3.), 6/2004. (IV. 15.),

18/2003. (X. 15.), 1/2004. (XII. 16.)
rendelet módosításáról

l. §.
Az SzMSz 21. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"27. § (1) A képviselö-testület ülését a polgármester, mint az

ülés elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén az alpolgánnester
vezetí az ülést. A polgármester és az alpolgármester együttes
tartós akadályoztatása esetén, ajelenlévö legidösebb képviselö
(korelnök) vezeti az ülést. Amennyiben a polgármester, vagy az
alpolgármester a szabályosan összehívott képviselö-testületi
ülést bármely okból nem vezeti le, abban az esetben az ülést a
jelenlévö legidösebb képviselö (korelnök) vezeti le."

2. §.
Az SzMSz 2. számú melléklete Müszaki, Bemházási, Tele-

pülésfejlesztési és Kömyezetvédelmi Bizottságára vönatkozó
(6) pontja egyéb feladat és hatáskör címü fejezete az alábbiak-
kal egészül ki:

"... gyakorolja a Pilisborosjenöi Községüzmeltetöi, Beruházó
és Lapkiadó Kht, (továbbiakban: Kht. ) megalapítása, végel-
számolás útján történö megszüntetése és a Kht.-val szemben fel-
számolási és csödeljárás irántí kérelem benyújtása, a Kht. ügyve-
zetöjének, a felügyelö bizottság tagjainak, könywi2sgálójának
megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása kivéte-
lével az alapítóijogokat a Kht. tekintetében." .

3. §.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésé-

ért ajegyzö felelös.
Küller János s. k. dr. Bocsi István s. k.

polgármester helyettesjegyzö
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Tisztelt Olvasó!
A múlthavi újságban cikket írtam a Kevélyhegyi

Dalkör rendezvényéről. Cikkemben sajnos hiányosan ír-
tam a tényekről, e hibámat szeretném most az alábbiak-
ban helyrehozni. A cikkem végén hiányoltam, hogy a
község vezetői közül kevesen vettek részt a rendezvé-
nyünkön, csak egy képviselőt neveztem meg, mint jelen-
lévőt. Sajnos kihagytam azon vezetőket, akik mint sze-
replők tevékenyen is részt vettek a rendezvényen.

A dalkör köszönetét sem tolmácsoltam nekik, ez
nagy hiba volt. Most kérem elnézésüket figyelmetlensé-
gemért. A rendezvényünkön jelen vottak és tevékenyen
részt vettek műsorunkban: Küller János polgármester
úr, aki fogadta a vendégeket, megnyitotta a műsort és
szerepelt a Nemzetiségi Dalkörben. Ugyancsak a Nem-
zetiségi Dalkörben énekelt és ott volt Mayer Róbert,
Ualambos Ferenc, Zsitnyányi Attila képviselö urak, né-
zőkéntjelenvolt Szimeth Mária alpolgármester asszony.

A rendezésben segítségünkre voltak még Zsitnyányi
Attiláné - Elvira, Rácz Parádi Gáspárné - Gabi.

Kérem fogadják el helyreigazításomat és ne változ-
tassák meg viszonyukat dalkörünkkel szemben.

Megértésüket köszönöm.
Czigány Ferenc
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