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'szieli Iva íink!

Annyi^herce-hurca utánvégre vanjó számítógépe a szerkesztőségnek. Haromnegyed év elteltével
már ezen^ készült a januári újság. Bármilyen hihetetlen is: két napi munka szükségeltetett hozzá
(vírustalanítás és újratelepítés), no meg néhány ember jószándéka. Köszönet nekik, akik mindvégig
bíztattak, hogy ne adjam fel, mert a falu lakóinak szükségükvan tájékoztatásra: a mindenkit érintő
önkormányzati információkra, kulturális, iskolai és sport hírekre, stb. (Név szerint is Varsányi Zsuzsá-
nak, Kozáry Vilmosnak, Fiák Istvánnak, KeresztessyPéternek, akik a szerkesztőbizottság tagjaiként is
aktívan részt vettek a lap készitésében.)

Köszönet az új jegyzőnek, Vargáné Vass Evának is, aki megértette, hogy enélkül a fontos munka-
eszköz nélkül ma már sehol, semmilyen munka neni végezhető el, valamint Keresztessy Péternek kü-
lön is, aki a végén személyes ügyének tekintette, hogy végre működjön a számítógép.

Xedves Olvasóink!

Év elején sok minden megfordul az ember fejében. Akár az is, hogy ez a páratlanul gyönyörű falu
előbb-utóbb élhetővé válik. Ahol az utcán az emberek köszönnek egymásnak, nem pedig elfordítják a
fejüket. Ahol örülnek egymás sikereinek, és megszűnnek a gyulölködések. Ahol az utak menténvirá-
gok nőnek, nem pedig pariagfű.

Arra kérem Önöket, hogy a Hírmondót tekintsék a sajátjüknak, írjanak nekünk, tájékoztassanak
mindenféle érdekes dologról. Legyenjó kedvünk, ha belelapozunk, hiszen ez azt jelentené, hogy a fa-
lu sorsa jobbra fordult, hogy szívderítő történésekről adunk hireket. Rajtunk múlik, hogy szerethető-
vé és élhetővé tegyük. Most, különben attól félek, késő lesz.

Ebben a reményben kívánok mindenkinek boldog új éyet!
GörögAthéna

BéNs, boldog iy esztendot!

Jótéfeonysági koiicert

Karácsonyi etelmiszer
csomiagok

SaEeretetszölgáIat

Nyiigdüas est
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A 2004. év szörnyű katasztrófával köszönt el tőlünk: a tá-

vol-keleti szökőár és földrengés több mint 150 000 embertár-
sunk életét oltotta ki. Az együttérzés és a szolidaritás nálunk
is gyors cselekvésre sarkallt: a Pilisborosjenői Német Nemze-
tiségi és AIapfokú Művészeti Iskola zenei tagozatának taná-
rai és növendékei úgy döntöttek, hogy 2004. január 15-én,
18.00 órakor jótékonysági koncertet adnak a dél-ázsiai ter-
mészeti katasztrófa következtében árván maradt gyermekek
megsegítésére. A jótékonysági koncerten egy elfüggönyözött
területen felállított perselybe gyűjtött adományok a Magyar
Ökumenikus Segélyszolgálat útjánjutnak el a cunami sújtot-
ta térségbe. Köszönet a szervezőknek és a fellépőknek, kö-
szönet az adományozóknak!

Reméljük, hogy a 2005. év nem tartogat számunkra hason-
ló katasztrófákat, s az összefogás és cselekvés hasonló kataszt-
rófák nélkül is maradandó tulajdonságunkká válik ebben az
évben. Reméljük, hogy az önkormányzat háza tájan ebben az
évben bekövetkezik az egész falu által várt fordulat: felülkere-
kednek a cselekvés eröi az obstmkció és hátráltatás eröin,
melynek következtében falunk lakossága az örökös vita és
harc helyett az elmúlt két év munkája által előkészített válto-
zások eredményeit nyugtázhatja megnyugvással. Reméljük,
hogy a 2004 novemberében megválasztott új jegyzőnk, Var-
gáné Vass Eva képes lesz átalakítani és jóval hatékonyabb
munkára fogni a Polgármesteri Hivatalt, s felkészíteni a 2005.
novemberében hatályba lépő új közigazgatási eljárás szaksze-
rű gyakorlására. Reméljük, hogy új főépítészünk, Dalosiné
Molnár IIona nálunk töltött egy éves munkásságának eredmé-
nyei a 2005. évi műszaki fejlesztésekben ölthetnek testet.

Reméljük, hogy az önkormányzat a 2005. évben az Euró-
pai Unióhoz történt csatlakozásunktól hatályos új közbeszer-
zési szabályok alkalmazására felkészülten hajtja végre elter-
vezett beruházásait:

. megépíti az immár 8. éve várt orvosi rendelőt a Művelő-
dési Ház mellett;

. tornateremmel és új tantermekkel bővíti a Pilisborosje-
női Német Nemzetiségi-és Alapfokú Művészeti Iskola
épületét;

* a Polgármesteri Hivatal munkájának segítése végett bő-
víti a Művelődési Ház irodai területét, s belső átalakítá-
sokkal eleget tesz az ügyfélközpontú hatósági munka
követelményeinek;

. elkészítteti falunk minden útjára kiterjedően a felszíni
vízelvezetés és útépítés munkálataihoz elengedhetetle-
nül szükséges részletes terveket, s anyagi erejétől függő-
en új utakat épít;

. rendbe rakja a játszótér területét és új játékok kihelye-
zésével, valamint a játszótér bekerítéséve) biztonságos
közösségi teret biztosít a legfiatalabb pilisborosjenői
polgártársainknak;

* a Budai út végén új tuzoltószertárt épít;
* a Művelődési Ház mellett kialakítja falunk főterét.
Reméljük, hogy a belterületbe vont területek - Malomdű-

lő, Lazarét - tulajdonosai az önkormányzattal 2003-ban kö-"
tött megállapodásaiknak megfelelően 2005. év végére elké-
szítik az adott területek teljes közművesítését, melynek kö-
vetkeztében ezeken a területeken 2006-ban már új otthonok
épülhetnek.

Tudjuk: mindezen reménységünk kizárólag akkor válhat-
nak valóra, ha minden olyan személy, akire közösségi ügye-
ink intézését bíztuk és ezért számára közös vagyonunk terhé-
re biztonságos megélhetést biztosító fizetést nyújtunk nem
csinál mást, csak teszi a dolgát. Dolgozik és nem obstruál.
Epít és nem hátráltat az építésben.

Reméljük és tegyük a legjobbakat ezen célok eléréséért a
2005. évben! Békés, boldog új esztendőt kívánunk!

a Pilisborosjenői Hírmondó szerkesztősége

tj

2004. január 15-én,
18órakora

Reichel József Művelődési
Házban

"aza fényeg, hogy adl, és nem az
aftományód fnértéífe"

Már hász förlnttal ts segíthetsz!

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi és Alapfokú
Művészeti tskQla zenei tagozatának vezetője,

tanári kara, valamint a nöwendékek úgy döNötteR,
tiagy jótékonysági kQneei'tet adnak a táél^áz^ai

terniészeíi katesztrófa után árvárs TOaraEft
gyermetsek megsegftésére,

A Muvelőöési Ház nagytermében, egy
elfyggonyzött részen feláKltoft perselylae teheti be
ki-ki az erre szant ősszeget. A persel^ a koncert
ütán nyilvánosan feföor^áte, és annak tartalm^

equttafják aMagyar Őküretertikus
Segélyszölgálathoz. Ebbea perselybemárdélután

négy érátől vátpk az adományokat.

A koncert tervezett műsora

TóthBenedek: Rtttnikus percek (CsontóAndrás és
fíichter Ambrus - fabéka)

Liszt: Erdőzsongás (Zsoldos Bátint -
zongora)

Marcello: e-moll szonáta, 1-11 tétel (Ricl-rter
Doröttya - gordonka, Zakariás Já-
nos - zongQra)

Handel: szvtt-résztetek (Selmeczy Borbá-
la-zongora)

Schubert: 1-moll fantázja (SelTneczy György
és Kincses Margit - zongora)

Njndemith; Őzonata -). tétel (Fétegyházi Ben-
ee - trombita, Zsoldos Bálint - zon-
göra)

Squte Tai-antelte (aichter Dorottya *- gor-
dontca, Zakariás János - zongosi^

Doppier: Vagyar fantazto - két fuvotéFa
(Matoz tetván és Mátüz Cergely)

A mösort Kiepes Anctrés 'wzeti.
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A Gyermekétkeztetési Alapít-
vány idén 10. alkalommal írt ki pá-
lyázatot karácsonyi élelmiszer cso-
mag küldő akciójára. A Gyermekét-
keztetési Alapítvány a csomagkül-
dési akciót a személyi jövedelem-
adók l%-ának az alapítvány számá-
ra történő odaítéléséből fínanszí-

rozza. A pályázat célja a rászoruló
gyerekek karácsonyi étkeztetésének
segítése volt.

Ebben az évben a Pilisborosjanői
Német nemzetiségi Altalános és

Alapfokú Művészeti Iskola is pályá-
zott és nyert 22 élelmiszer csoma-
got. Egy csomag - átlagosan - két
adományozó jóvoltából juthatott el
a gyerekekhez. Köszönjük adomá-
nyaikat.

A Gyermekétkeztetési Alapít-
ványnak is köszönjük, hogy akciójá-
val lehetővé tette, hogy ezek az ado-
mányok - élelmiszer formájában -
eljutottak a hátrányos helyzetű gyer-
mekekhez.

Községünk lakója, Marosi Péter

önzetlen segítségével kerültek az
egyenként húsz kilogrammos cso-
magok Budapestről Pilisborosje-
nőre. Köszönet érte!

December 16-án már a szülők ke-

zébe is adhattuk az adományokat. Bí-
zunk benne, hogy ez könnyített vala-
micskét a terheiken. Abban pedig
csak reménykedni tudunk, hogy az új
esztendőben is lesznek ilyen pályáza-
tok, mint amilyen a Gyermekétkezte-
tési Alapítványé volt.

Kádiné Pénzes Mária

A Máltai Szeretetszolgáiat és helyi képviselői: Kövesi Károly és felesége
Kövesiné Halász Piroska (Wührl) jóvoltából helyi önkéntesek

segítségével 2004. december 23-án élelmiszercsomagokat és ruhákat kaptak
a borosjenői nágycsaládosok és idős (egyedülálló) emberek.

Élelmiszercsomag 60 családnak jutott, ruhák azonban még maradtak,
melyből még lesz lehetőség választani, az alábbi időpontokban:

005. Február 5-én és Febmár 1
zombaton

délelőtt9-12óráig,
. Interpríma hel/iségében

-én,

Szeretnénk megköszönni azoknak a fíataloknak és idősebbeknek
a közreműködését, akik részt vettek az esemény lebonyolításában.

Külön köszönet illeti a Kövesi családot, akik ily módon, már nem először
segítenek a falu lakóinak.

K. N.

,. r. , "(-,:
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Nyugdíjas est

December 11-én a német kisebbségi önkormányzat
megrendezte hagyományos nyugdíjas adventi estjét. A 120
fiatalos sváb nyugdíjas nagy tetszéssel figyelte a rendkívül
színvonalas, változatos kulturális programot, nagy tapssal
fogadta német nemzetiségi általános iskolánk színi előadá-
sát, amit Taskovics Jánosné tanárnő tanított be gyerekek-
nek. Nem kevesebb sikerrel szerepelt a német dalkör, a

Deutschklub, a szívhezszóló, a pilisi tájat, az óhazát dicsé-
rő dallamok sokakból még a könnyeket is kicsalogatták.

Aznap debütált a Jávoi^ Csaba (Csaba bácsi....) által ve-
zetett gyermek néptánccsoport, . a pályázaton nyert német
népviseletben táncoló fiatalok méltán érdemelték ki a fia-
talkorukra emlékező nézők tetszését.

Perlinger Györgyi Mária Welsch gyönyörű borosjenői
versének felolvasásával, a tőle megszokott érzelemgazdag-
sággal ajándékozta meg a hallgatókat. Az este látványos
része volt még a szép ádventi koszorú gyertyáinak meg-
gyüjtása.

Oröm volt nézni, ahogy falunk idősebbjei, akik vitali-
tásban, energiában még sokat tudnak a fiatalabb generá-
cióknak mutatni, a kedélyes fehérasztali beszélgetések so-
rán megnyíltak és az elmlt idők értékeit felelevenítették.

>.

Farsangibál

Az idén február 5-én a Művelődési Házban rendezi meg
a német kisebbségi önkormányzat a jelmezes 6a^'Mí('.^
bált A 20 órától virradatig tartó bálon a zenét a pilisi ré-
gió egyik legismertebb zenekara, a Pilisvörösvári
Mondschein együttes szolgáltatja. A zenei kínálat felöleli a
szórakoztató tánczene minden ágát, de bőven lesznek a
sváb zenekultúrához tartozó zeneszámok is. Jeimezver-
seny, tombola és egy grátisz helyi borkóstoló várja a ked-
ves bálozó vendégeket. A nagy érdeklődésre és a korláto-
zott helyre tekintettel, kérjük, hogy mielőbb szerezzék be
jegyeiket 2000 Ft/fő egységáron a Györgyi butikban.

r-
Egy kis nassolnhfaló farsang itíejére |

Zarte Mandelherzen

Zutaten für etwa 60Herzen:

. 250grButter
* 100 gr Pudenucker
. 1 Eigelb
. 100 gi-gemahlene Mandeln
. 350 gr Mehl*
. / Eigelb
. 60 abgezogene Mandeln

(Pro Stück etwa 335 .Joule/80 Kalorien)

Díe Butter mit dem gesiebten Puderzucker únd I Eigeib
Sehaumig rühren. Die gemahlenen Mandeln und das gesiebte
Mehl darübergeben und alles rasch zu einem festen
Muttbeteig verkneten. Den Tfeig zu 1 Kugel formen und in
AlBfölíe oder Pergamentpapier gewickelt 2 Stunden im
KaNsclirank ruhen lassen. Den Backofen auf 200° vorheizen.
Dea Téig auf einer bemehlten Fláche ',2 cm dick ausrollea
uttd 60 Herzen ausstechen. Die Herzen auf das Backblech
iegen. Das zweite Eigelb verquirlen, die Herzen damít
bestreichen und auf jedes Herz 2 Mandelhalften legen. Cie
lierzen auf deití Backblsch etwas abkühlen lassen, nocb
warm mit éinem &rBÍten Messervom Bleeh nehmen und aüf
effletü Kuchengitter voltstaHdig ei'kalten lassen.

Kennen Sie den schon?

"Auf meine Sekretárin kann ich mich hundertprozentig
verlassen"

"Wieso?-" Na, sie macht immer die gleichen Fehler!"

A titkárnőmben száz százalékosan megbízok. Hogyhogy?
Naja, mindig ugyanazokat a hibákat követi el...

Fragt der Richter: "Hat der Angeklagtebei Ihnen
einen Bestechungversuch unternommen, Herr Zeuge?"
"Ja, er hat furchtbar auf meine Schwiegemutter
geschimpt!"

A bíró megkérdezi a tanútól: "a vádlott meg kívánta Ont
vesztegetni?" "Igen, bíró úr, rettenetesen szidta az anyóso-
mat..."

Germanizmusok

Zum Reden bringen
Aufseinem Recht bestehen
Seinem Beruf nachgehen

swra birni valakit
ajussából nem engedni
hivatását gyakorolni

A kisebbségi rovatot Kozáiy Vilmos szerkeszti

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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Egy szerdai napon, mégjanuár ele-
jén, pontosan délben, három percre
elcsendesült egész Európa. Fejet haj-
tottunk azok emlékére, akiket elraga-
dott a végzetes dél-kelet ázsiai szökő-
ár, és azokra is szomorú szíwel gon-
doltunk, akik bár élve, de család és fe-
dél nélkül maradtak. A nemzeti zász-

lókat félárbocra eresztették. Igy volt
ez mindenhol, ahol nem csupán saját,
önös érdekeikre figyelnek, ahol jut az
együttérzésből, a törődésből mások-
nak is. Es így volt azért is, mert ezt
kérte minden kormányfő az országa
polgáraitól, külön hangsúllyal a köz-
intézmények vezetőitől. A mi kor-
mányfőnk is ezt kérte. Ahol van fül
mások hangját meghallani, ahol van
szív mások baját enyhíteni, ott ezt meg
is tették.

Megszólalt a déli harangszó, de
Pilisborosjenőn nem változott semmi.
A polgármesteri hivatal előtti zászló
ezen a január 5-i napon ugyanolyan ví-
gan és büszkén lengedezett a helyzet
magaslatán, mint máskor. A házon
belül; a Hivatalban sem állt meg a
megszokott élet. Mi ilyenek vagyunk.
Miért törödnénk mások bajával, akár
három percre is? Nálunk nem ez a
szokás, ebben a völgyben ne akarjon
senki mást, mint amit mi akarunk.

Tulajdonképp nem történt semmi
baj, ettől még nem dőlt össze a világ.
Sőt. Ebben a mi rendíthetetlen, a szo-
kásainkhoz hű állhatatosságban még
van is valami biztató. Például az, hogy
mulaszthatatlanul fontos dolgainkat
egy ilyen apróság nem állíthatja le
akár három percre sem. Igy aztán me-
rem remélni, hogy a falu első embere,
meg az egész Hivatal ott, a lengő zász-
ló mögött, lázasan dolgozott. Arra a
merész gondolatra jutottam, hogy
most, az utolsó utáni pillanatban talán
mégis eszébe jutott polgármesterünk-
nek, tíogy alá kéne írni mondjuk elő-
ször is azt a kiutalást, amivel végre
megkapja az iskolánk a neki járó
pénzt. Legalább azt az egymillió há-
romszázkilencvenöt ezer forintot,
amive! már 2003 óta tartozik. Igen, O.
Hiszen a képviselő-testület megsza-
vazta a pénzt, a könywizsgáló megál-
lapította hogy jár, de jó polgármeste-
rünk valami helyi szokástól sarkallva,
nem írja alá az utalványt. A 2004-es
évből még hiányzó, ennél sokkal több
pénzröl nem is szólva. Az is jár.

Véletlenül tudom, hogy eltört az is-
kola - a tanításhoz elengedhetetlenül
szükséges - magnója, hogy takarító-

szerből is csak a legolcsóbb hypóra te-
lik, (ez különösen alkalmas apró gye-
rekek között!!!), hogy a kinőtt padok
helyett nagyobbakat kellene venni,
ésatöbbi, csak épp nincs miből.

Fantáziám odáig ragadott, hogy ei-
képzeltem, hogyan vizsgálódik első
emberünk azon a különös járványon,
ami felütötte a fejét a Hivatalban.
Most éppen az ötödik dolgozó kapta
el a hosszú betegállomány nevű kórt.
Fura betegségek, amelyek a munkahe-
lyi problémák megoldódásakor azon-
nal megszűnnek, és hipp-hopp,
megint itt ülünk, s jól vagyunk.

Vagy éppen azt fírtatja tán, hogy
miért is fizet a Hivatal olyan sok tele-
fondíjat? Szeretnék neki súgni. Példá-
ul az internet helytelen használata mi-
att. Akkor, amikor már tavaly június
16-tól ingyen is internetezhetne akár
az egész intézmény. Hiszen a pályáza-
ton megnyert, ingyenes ADSL szol-
gáltatás már azóta működőképesen be
van vezetve a házba, ha jól emlék-
szem, 19 gépet lehetne egyetlen ká-
bellel rákötni. At is vették annak

rendje és módja szerint, de azóta csak
árválkodik a falon a doboz, mert nem
használják. (Súgok még valamit. A
Közháló szolgálat alkalmazottja, ami-
kor megtudta, hogy nem használjuk az
elnyert ingyenes szolgáltatást - miu-
tán befejezte hosszas, hitetlenkedő
nevetését, csupán ennyit mondott:
"Pilisborosjenő ezennel elnyerte a
leghülyébb falu címet"!) Mindemel-
lett még azt is ki kellene derítenie,
hogy miért is van egy Axelero előfize-
tése a Hivatalnak, amit rendesen pen-
getnek is a falu pénzéből, csak épp azt
sem használják. Hát ez sem vall nagy
okosságra. Meg a jó gazda gondossá-
gára sem. Talán épp most keresi, ki a
felelős, kit fog megbüntetni hűtlen ke-
zelésért? Kiszámolja, hogy mennyi kárt
okozott ezzel a falu közösségének?

Az is lehet, hogy véletlenül épp
azon gondolkodik erósen, hogy a falu
pénzét miért is rövidítették meg ak-
kor, amikor a képviselő-testület dön-
tése után kivették az addigi bankbe-
tétből, azzal a kikötéssel, hogy azon-
nal át kell tenni egy másik, egy jobban
fizető betéti formába? Ez még tavaly,
az év elején történt. Kivenni kivették,
de elfelejtették egy másik bankba ten-
ni a pénzt, egészen szeptemberig. Ez
már bizony milliós bukás. Kit fog fele-
lősségre vonni, és mikor?

De számolhatná azt is, amit - me-
rem remélni, csak véletlenül, csak té-

vedésből - mondott a falugyulésen a
felhördülő-émbereknek. Azt, hogy ez
a képviselő-testület feléli a pénzt, és
14 miliió akárhányszázezer forintba
kerül. Akárhogy számolok is, itt vala-
mi nem stimmel. Addig még eljutok,
hogy ebből a polgármester fizetése,
meg az alpolgármester tiszteletdíja
több mint 5 millió, de - miután a kép-
viselők lemondtak a fízetésükröl - az a
havi 15 ezerháromszáz talán nyolcvan
forint, amelyet a bizottsági tagok is
megkapnak költségtérítésként, nem
teszi ki a hiányzó összeg felét sem. Ha
csak úgy nem, hogy van olyan képvise-
lő - nem, nem a "hetek" közül - aki
még ezen kívül gepkocsi használatért
is felvesz pénzt. Es ha még hozzáte-
szem, hogy az a néhány Vodafon tele-
fon - amellyel a testületi határozat
szerint összesen csak évi 30 ezer forin-
tig lehet beszélni - elenyésző összeg,
ugyanis alig néhányan használják.
(Legalábbis azok közül, akik erre jo-
gosultak lennének!) Akkor se, sehogy
se jutok el még a 10 millióig sem. Tu-
dom, nem kevés pénz, de sokkalkeve-
sebb, mint amit el akart hitetni az em-
berekkel. Talán le kéne azt a fejet né-
ha hajtani, legalább elpirulás okából.

Esetleg akkor is, amikor eszébe jut-
nak az Eufória nap még mindig kifize-
tetlen számlái. Mondjuk megszólal-
hatna a lelkiismerete, hogy ezzel meg-
fosztotta a falu gyermekeit az általuk
nagyon kedvelt ugróasztaltól is, hiszen
a kifizetetlen számla után nem hi-
szem, hogy még egyszer eljönne Pilis-
borosjenőre a kedves ugróasztalos bá-
csi, hogy csúpán egyet említsek a sok
megkárosított szereplő közül.

Egészen halványan arra a sejtésre
jutok, talán véletlenül épp most gon-
dolt arra, hogy mégiscsak ki kellene fi-
zetni azokat a számlákat is, amiket
községünk egyik igen lelkes sportos
fiatalembere előlegezett meg az ön-
kormányzatnak, aki nemcsak szervezi,
hanem a sokakat vonzó rendezvénye-
ket nagyszerűen le is bonyolítja. Me-
rész gondolat. Es cikázik még a fejem-
ben számtalan szebbnél szebb gondo-
lat, de félek, nem ezeken, és a még
ezeknél is fontosabb ügyek sürgős el-
intézésén múlik, hogy Pilisborosjenő
polgármestere, és az őt körülvevő hi-
vatalnokok elfelejtenek fejet hajtani
mások előtt ugyanúgy, mint ahogy te-
szik ezt az emberek Európában min-
denhol.

(vzs)
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Állandó foglalkozások

Aprók tánca
Hétfő és péntek: 16.30-17. 00

Vezeti: Illyés Boglárka
Ara: 1000 Ft/hó

Kiskerekes Együttes próbája:
Hétfő és péntek: 15.30-16. 30

Vezeti: Illyés Boglárka
Ara: 1000 Ft/hó

Kerekes Együttes néptánc próbája:
Hétfő.: 17.00-18.30
Péntek: 17.00-18.30
Vezeti: Jávor Csaba

Ára: 1000 Ft/hó

Etka Jóga
Kedd és csütörtök: 20. 00-21. 30

Vezeti: Busi Gáborné
Díja: 3000 Ft/lOalkalom

Callenetics Női Torna
Szerda: 18.30-20. 00
Vezeti: Orosz Anett

Díja: egyeztetés alatt

Karate:
Kedd-csütörtök

17.00-18.00: Kezdő
18.30-20.00: Haladó
Vezeti: Szabó János

Ara: 1000 Ft/hó

OIvasó kör:
Hétfőéspéntek: 16. 30-17. 00

Alsó tagozatosoknak
Szerda: 17.00-18.00

Vezeti: Bereczkiné Szendrey Eva

Bütykölo Játszóház:
Péntek: 15.00-17.00

Gelányi Barbara és Szőcs Szilvia
vezetésével

Anyagköltség: 200 Ft/alkalom

Baba-mama klub
Szerda: 10.00-13.00

Vezeti: Szecsányi Bertalanné - Eszter
és Klinger Magdolna

A Védőnői szolgálat és a Családsegítő
szolgálat támogatásával

Klubok, körök

Német Nemzetiségi Dalkör:
Hétfő.: 1800-2100
Vezeti: Mayer Róbert

Kevélyhegyi Magyar Dalkör:
Szerda: 1830-2100
Vezeti: Czigány Ferenc
Muvészeti vezető: Palolytai Agnes

Nyugdíjas Uub:
Csütörtök: 1430-1630
Vezeti: Révész Mária

HÉTVÉGI
PROGRAM KÍNÁLATtJNK

Január 15-én szombat 18 óra

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

Január 23-án szombat 15 óra

Mosonyi Alíz
BUDAPESTI MESÉK

színházi előadás

Februárí elozetes:

Február 5-én szombat 20 óra

FARSANGIBÁL

Részletek a nagy plakátokon

Reichel József Muvelodési Ház
és Könyvtár

2097 Pilisborosjeno, Fő út 16.

Telefon: 26/336-377
E-mail: rjmhk@freemail. hu

^<ín/ó
v is^ elt

A KÖNTVTÁR orVASÓSZOLGÁlXTI
NYrrVATAKTÁSA

HÉTPŐ
SZERDA
PÉNTEK

17.00-18.30
9.00-12.00

17.00-18.30

Kölcsönzési lehetoségek:
Kős^vefc, társasjátékök, áialitaek.

hoxza érés: minrt n élutáa 14". l$"jg
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Január 22-én a Magyar Kultú-
ra napján, picit talán rendhagyó
módon, egy oiyan színházi elő-
adást láthatunk itt, a mi a közsé-
günkben, amely piciknek és na-
gyoknak egyaránt szórakoztató
lehet. Ez a Budapesti mesék.

Ahogy rohanunk utcáról utcá-
ra, metróról villamosra, észre
sem vesszük, hogy bámuló sze-
mekkel kísérik rohanásunkat a

budapesti lidércek: Mari, Lajos,
Borbála, és Cékla. Ok azok, akik
a legutolsó budapesti házban
laknak. Azt se gondolnánk, hogy
Kovács úr - a nagy tolvaj - egy
este ellopta az Operaházat. Es
azt is biztosan kevesen tudják,
hogy hogyan fedezte fel a Mar-
gitszigetet egy hajótörött.

Mosonyi Aliz kedves történe-
tei elevenednek meg a Művelő-
dési Ház színpadán nemcsak ap-
rócska gyerekeknek, hanem
mindenkinek, aki kíváncsi egy
másik, egy csupa mese Buda-
pestre.

Házhoz hozzuk a színházat,
nem kell órákat a dugóban állni,
és a család félhavi bevételét sem
kell parkolóórába dobálni.

Belépőjegyárak:
450 Ft/fő, Családi jegy (2 felnőtt,
2 gyermek); 1600 Ft/család

Várunk mindenkit
sok szeretettel

január 22-én délután 3 órakor.
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KöszöBirtteli

Könyvtárunk újból nyitva!

Köszönöm mindenki türelmét, s tá-
jékoztatom Onöket, benneteket,
hogy minden délután működik a

Könyvtárunk!

A mai rohanó világunkban egyre
kevesebb idő jut az olvasásra, egyre
kevesebb pénz a könywásárlásra és a
kultúrára. Kérem, keresse fel községi
könyvtárunkat, ahol biztosan talál
kedvére való olvasmányt, mintegy 14
500 kötetes állományunkból. Könyvtá-
runk változatos, érdekes és szórakozta-
tó könyvekkel várja kedves olvasóit.

Könyvtári szolgáltatásunk
ingyenes!

A könyvet házhoz elnevezésű prog-
ramot immár negyedik éve működtet-
jük, melynek lényege, hogy havi rend-
szerességgel az idős és mozgáskorláto-
zott emberek részére kiszállítjuk a kért
könyveket. A könyvtárban lehet erre a
programra jelentkezni, s akik igénylik
ezt a szolgáltatást teljesen díjmentesen
a könyvtár munkatársa kiviszi a meg-
adott címre, s ott zajlik a kölcsönzés.
Várom mindazok jelentkezését, akik
ezt a szolgáltatást igénylik. Tel: 336-
377; 536-057. Előre is köszönöm
együttműködésüket.

A könyvtári olvasószolgálat:
hétfon és pénteken

17-18.30-ig,
szerdán 9-12-ig működik,
minden délután helyben

olvasásra és Internet használatra
nyitva van

14-18-ig a könyvtár!

A pilisborosjenői községi könyvtár vár-
ja az olvasni, művelődni és szórakozni vá-
gyókat. Uj könyveink ismertetésével sze-
retnék egy kis kedvet s lendületet adni,
hogy felkeressék könyvtárunkat.

ÚJ KÖNYVEINK:

P. L. A Csudálatos Mary kinyitja az aj-
tót: Mary Poppins, aki legutóbb oda-visz-
sza jeggyel szállt fel a körhintára, amely
azután elrepítette a földről egyenesen a
csillagos égbe, újra visszatér. A zsörtölő-
dő, mesebeli dadatündér, ha kedve tartja,
felpattan egy tűzijáték-rakétára, hogymár
le is pottyanjon a parkba a Banks család
és a többi régi barát igaz örömére.

Ciceró könyvkiadó gondozásában je-
lent meg a Csudálatos Mary harmadik ré-
sze, melyet azoknak is ajánlom, akik az el-
ső két részt még nem olvasták!

Luis Sachar: Laura titkos társasága:
Laura titkos klubot szervez az osztályban,
melyet viseltes baseballsapkájának rejté-
lyes felirata után, Malacvárnak nevez el.
Minden tagtól kér valami különleges zá-
logot biztosítékként, hogy senki kívülálló-
nak nem beszélnek a szupertitkos egylet-
ről. A hallgatag Gabriel ideális tagnak tű-
nik. ő maga is csatlakozni szeretne. Am
Laura fel is kéri, azonban valami félresik-

lik. Most aztán két titkos egylet tevékeny-
kedik. Malacvár reszkess, mert Majomszi-
getet. sem akárkik alapították.

"Kacagtató, fordulatos történet az is-
kolai trükkök és csetepaték legjobb isme-
rojétől." (Publishers Weekey)

A szerzőnek ez a harmadik ifjúsági
könyve, amety magyarul jelent meg, s
mind: A Stanley, a szerencse fía és a
Bradley, az osztály réme című könyve a
12-14 éves fiatalok életéről szól.

Wass Albert: Karácsonyi űzenetek; Te-
mető megindul című könyve már kará-
csony előtt megérkezett könyvtárunkba, s
aki elolvasta már, érdekes gondolatok s
kérdések megválaszolására késztetődött.

"Nézzetek a szívetekbe karácsonyos
szemmel, őszinte és becsületes lélekkel, s
ha azt látjátok az ön-keresésé során, hogy
szíveteknek valamelyik zugában rosszindu-
lat, irigység, keserűség vagy bármiféle más
tisztázatlan érzés lakozik valamely magyar
testvéretekkel szemben: gyomláljátok azt
ki gyorsan, mielőtt véglegesen és halálosan
megmérgezné bennetek az életet. Nyissá-
tok ki a szíveteknek minden ablakát, és
eresszétek be oda a napfényt, , hadd pusz-
títson ki belőletek minden sötétséget ezen
karácsonyon. A civódások, pártoskodások
nemzetéből változzatok át a szeretet nem-
zetévé, s lássátok meg: Attól a pillanattól
kezdve veletek lesz az Isten."

Karácsonyi levél című írásából szól az
idézet. Az életmű sorozat új kötete tartal-
mazza az ifjú költő 1933-ban: A Temető
megindul címmel írott és Marosvásárhe-
lyen előadott versoratóriumát, ame-ly em-
lék és tiltakozás a XX. Század háborús
szörnyűségei ellen és szegénnyé nyomorí-
tott népei mellett. Ugyanakkor ajándék az
is olvasóinknak Wass AIbert karácsonyi
írásainak gyujteménye, közöttük a szintén
először újrapublikált Otven erdélyi gyer-
mek levele a Jézuskához összeállítás meg-
ráző üzeneteivel.

Nagy Családi Kvíz könyv: érdekes szóra-
kozást kínál az egész család részére sok kü-
lönleges kérdéseivel a ma divatos kvízjáté-
kok mintáira sok hasznos információval
szolgál minden korosztálynak. A nagyjáték
enciklopédia pedig olyan már elfeledett já-
tékok pontos leírásával késztett mindenkit
arra, hogy újra legyen gyerek és játsszon
bátran akár eszközzel, avagy anélkül.

Bereczkiné Szendrey Eva

^.

Mikulás-futás/2004

Valójában nem is futás volt, csak egy jó hangulatú, közös
testmozgás, torna és kocogás volt ez, amelyre 50-60 kisgyerek
gyűlt össze, és elhozták szüleiket is december 5-e ragyogóan
napos délelőttjén. A sportprogram után a Mikulás és két
krampusza várta őket - rövid műsorral és ajándékcso-
magokkal - az iskola auiájában.

A támogatást köszöni a falu adományozó lakóinak, a
Pengő boltnak, az iskola igazgatójának és dolgozóinak, a
muvelődési ház vezetőjének, Gouth Andrásnak, valamint a
tornát vezető Miskolczi Béláné, Marcsinak a Kulturális és
Sport Bizottság.

Vívás
Az Ujpesti Torna Egylet (UTE) vívószakosztály által ren-

dezett Mikulás-kupa vívóverseny női tőr szakágában négy ifjú
pilisborosjenői hölgy indult, nagyon ígéretes eredményt elérve.

/. Riba Fruzsina, II. Szalay Kriszüna,
VII. Farkas Hajnalka, VIII. Farkas Lili

Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk versenyzőinknek.

Felhívás
Kérek minden, a faluban élő sportoló gyermeket és felnőt-

tet, hogy legyetek szívesek felvenni a kapcsolatot velem.
Szeretnék ugyanis egy sportrovatot indítani, verseny-, szaba-
didős-, tömegsport hírekkel, amelyben reményeim szerint
egyre több sportsikerröl is beszámolhatok. Jelentkezéseteket
előre is köszönöm. Sporttársi üdvözlettel:

Riba Ferenc
Kőfaragó u. 20. Tel. : 26, 336-738 vagy 20, 576-6189
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Válasz egy
ős pilisborosjenőinek

(a Hírmondó 2004. decemberi
számában megjelentekre)

Tisztelt ismeretlen pilisborosjenői lakos.
Jelen véleményemet szeretném ugyan név
szerint címezni, s azt szemébe nézve elmon-
dani, Ön azonban fél a pellengérre állítástól.

Nem tudom, hogy ez utóbbival kapcsola-
tosan kikre gondol, s azt sem értem, mitje-
lent az ős jelző, mondanivalója vonatkozásá-
ban.

En csak egy 15 éve ide költözött, de azóta
magamat pilisborosjenőinek valló, és érző ál-
lampolgár vagyok, aki véleményét nevével is
vállalva reagál az On megjegyzéseire.

Előre is kihangsúlyozom - remélve, hogy
elhiszi - tisztelem az On másságát a népdal és
nóta vonatkozásában, tudomásul veszem,
hogy mást szeret. Ezért On szerintem, és még
sok borosjenői, magyar dalkörös szerint sem
bűnös. De engedtessék meg részemról is le-
szögezni, hogyvelem együtt a nótát szeretők
tábora is - az On szavaival kifejezve - keserű
szájízzel olvasta írását, mivel nem stílusunk
az eröszakkal vató közönség csalogatás, a
dorgálás, a számonkérés. Nem tartom he-
lyénvalónak (főleg anonim) ha kinek-kinek
másságából fakadóan, tudatosan vagy téve-
sen, esetleg rosszindulatúan, hangulatot keltő
véleménye lát napvilágot.

Tisztelt ismeretlen. Az On által leírtakból
két dolgot szeretnék kiragadni, és arra rea-
gálni.

1. Nem vagyok Czigány Ferenc szószóló-
ja, de én is tudok olvasni, a leírtakat értel-
mezni, s abból következtetéseket levonni.
Mivel én, és a felesegem is s Magyar Dalkör
tagjai vagyunk, az On véleménye mellé a mi-
énknek is szeretnék hangot adni.

A magam és dalostársaim nevében is ha-
tározottan cáfolom, hogy Czigány Ur meg-
dorgálta volna a falu lakóit. Sorainak ilyen ér-
telmezése félreértett, vagy tudatosan félre-
magyarázott. A leírtak éppen azt hangsúlyoz-
zák, hogy van érdeklődés a népdal és nótaest
iránt községünkben is, rendezvényeinken a
megjelentek száma nőtt, s ezt köszönettel ve-
szi a dalkör. Ebben a valós, pozitív megköze-
lítésben benne van az a következtetés is, hogy
régiónkban sokan vannak olyanok, akik sze-
retik ezt a mufajt is.

Az "is-t" azért hangsúlyoznám, mert töb-
bükröl személyesen tudom, hogy mindezek
mellett szeretik a komolyzenét, a más kultu-
rális értékeket. Nosztalgiáznak fiatalságuk
könnyűzenéjével, de megbarátkoznak gyer-
mekeik, a mai fiatalok zenei stílusirányzatá-

nak egy-egy számával is. De mindezek mellett
őseiktől tanulva, zsigereikben hqrdják a nép-
dalt, a magyar nótát. Remélem On sem vitat-
ja, hogy (talán túlzásként hangzik ugyan)
ezekben a gyöngyszemekben a magyar ember
évszázadok óta örömét, bánatát, szerelmét, a
természet, a szülőföld, az elődök iránti tiszte-
letét stb. fejezi ki.

2. A másik reagálásom a falu vezetőit
érintő - On szerint a cikkben dorgálást jelen-
tő - megjegyzésére vonatkozik. Nem csak a
cikkíró Czigány Ur által "kár, hogy a község
vezetői közül kevesen látták a rendezvényün-
ket", (helyesebben eddigi rendezvényeinket)
hanem általam, a dalkör tagjai által, - s hatá-
rozottan tudom, hogy a műfajt kedvelő lako-
sok által is "kár". Mindezek mellé nyomaté-
kosan szeretném hangsúlyozni, hogy a "kár"
kifejezés nem haragot, nem dorgálást és
sarokbaállítást jelent az érintettek felé. Ré-
szünkröl ez őszintén azt jelenti - s tisztelet a
kivételnek -, hogy választott elöljáróinktól
(képviselőktől, bizottsági tagoktól stb. ) talán
jogosan igényelhetjük az érdeklődést. Nem
mindenben kell bennünket szeretni, nem el-
sősorban dicséretet várunk. Nem csak belső
indíttatásból (bár ez sem baj, sőt), hanem
egyszer-egyszer hivatali kötelezettségből cél-
szerű elmenni (bár ezt a törvények nem írják
elő).

Azért, hogy személyesen győződjenek
meg a falu jó, vagy éppenséggel rossz kulturá-
lis életéröl, az ezek iránti lakossági érdeklő-
désröl. Azt szeretnénk, ha személyes tapasz-
talataik alapján döntenének a Dalkör, és más
szerveződések - a falu sajnos szűkös költség-
vetését terhelő - anyagi támogatásáról, a falu
kulturális életében történő bevonásáról, elis-
meréséről. Ha színvonaltalan, csapnivaló, ér-
deklődésre nem méltatott dologról van szó,
véleményüknek, kritikájuknak, esetleg segítő
szándékuknak nvíltan, őszintén, közvetlenül
az érintetteknek adjanak hangot.

Végezetül magunkról - mármint a Dal-
körról - s az általunk "műveltekról" egy gon-
dolatot, mert úgy érzem, így teljes az Onnel
való "vitatkozásom". Néhány éve nem azért
alakultunk, hogy mutogassuk magunkat,
hogy "küldetést teljesítsünk". (Bár szerényte-
lenség nélkül közreadhatom, hogy a Dalkör
Alapszabályában az egyesület célja között a
nóta és népdalkincs megóvása is szerepel.)
Mindenek előtt saját hobbinknak akartunk
hódolni, együttlétünk alatt a különboző indít-
tatású, napi gondokkal is küzdő, s azt mások-
kal is megosztani akaró stb., de mindenek
előtt, nótázni szerető emberek társasága
akartunk és akarunk lenni. Leginkább pedig
egyikünk sem gondolta, hogy egyszer majd ki
kelt állni, ki lehet(!?) állni az érdeklődők elé,
hogy egyszer majd szólóéneklésre is rábírjuk
egymást. Az élet azonban többet igényelt -
minden nagyképűség nélkül, őszintén és önk-
ritikusan írhatom le mindegyikünk nevében,
hogy - engedtünk a csábításnak, a kihívásnak,
álltunk és - ha igény lesz rá, - ajövőben is ál-
tunk a megmérettetés elé is. Mindezekhez az
is hozzátartozik - s ezt nem sajnálat vagy di-
cséret kiváltásaként jegyzem meg -, hogy tes-
szük mindezeket sok-sok gonddal, félszegség-
gel, vélt vagy valós kudarcélménnyel, bátran

vagy megilletődötten, s talán az idő előreha-
iadtával egyszer-egyszer növekvő önbizalom-
mal. Teszszük ezt kellő akarattal, szívből és
jókedvűen, a műfaj a népdal és a nóta, vata-
mint azok kedvelői iránt, s még véletlenül
sem próbáljuk magunkat túlbecsülni. Hiszen
tudjuk, hogy mi csak mííkedvelők vagyunk,
és azok is maradunk. Ilyen gondolatok mei-
lett várjuk sorainkba a népdal és nótakedve-
lőket a jövőben is.

Befejezésül, szívesen állok az ős pilis-
borosjenői hölgy vagy úr rendelkezésére,
hogy a fentiekről - egymás véleményét tisz-
teletben tartva, esetleg részkérdésekben
egyetértve, kompromisszumrajutva, s ezeket
együttesen képviselve, nem egymásnak
üzengetve - személyesen is további eszme-
cserét váltsunk.

Az olvasótól pedig elnézést kérve a bő-
beszédűségemért, de erről pro és kontra
nem lehet félreérthetetlenül beszélni - a
Magyar Dalkör nevében is köszönöm az ed-
digi képviselő testületi és önkormányzati tá-
mogatást, valamint a népdal és nótakedve-
lők felénk irányuló szeretetét, érdeklődését
és segítségét.

2004. 12. 28.
Hoiváth János

Pilisborosjenő Ilona u. 19.

Ow - Van jobb
-NULL

Mindazok, akik figyelmet fordítottak az
1998-ban alakult Ne,, MO" Egyesület tevé-
kenységére, bizonyára egyetértenek velünk
abban, hogy az Egyesület megújításra szorul.
Még az Egyesület megszűntetésének a gon-
dolata is felmerült. A dolgok azonban szeren-
csésebben alakultak, ugyanis a 2004. február-
jában létrejött Van jobb M-NULL Egyesület
eddigi tevékenysége és dinamizmusa azt a re-
ményt keltette, hogy Egyesületünk céljai nem
maradnak képviselet nélkül, és eddigi mun-
kánk nem vész kárba. A két Egyesület elnök-
sége átérezve az ügy iránti közös felelősséget
úgy döntött, felveti a a tagság előtt a két Egye-
sület összeolvadásának lehetőségét. Bár a
Ne"MO" Egyesület elnökségének véleménye
ebben a kérdésben megoszlott, a 2004. de-
cember 7-én Pilisborosjenőn megtartott Köz-
gyú'lés (sajnálatosan szerény részvétel mel-
lett) határozott az egyesülésról.

Közgyűlésünk után közvetlenül a Van
jobb M-NULL Egyesület is megtartotta saját
Közgyűlését, melyen egyhanguan elfogad-
ták egyesülési szándékunkat. Igy alakulha-
tott, illetve újulhatott meg a

VanjobbM-NUu.
Urömiek és Pilisborosjenőiek Egyesült
Környezet- és Egészségvédő Szervezete.

Az együttes közgyűlésen megválasztásra
illetve megerösítésre került az Elnökség (Tú-
ri Gábor elnök, Keresztessy Péter elnökhe-
lyettes, Dohány Józsefné, Orkényi Antal és
Rózsa Sándor elnökségi tagok személyében),
majd a tagok megismerhették az Egyesület
munkájának elvi alapjairól készűlt anyagot.

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

Ez utóbbit azért tarjuk különösen fontosnak,
mert szeretnénk az elkövetkezendőkben
Onöknek bemutatni, hogy korszerű közleke-
désszakmai elvek meníén cáfolható az MO
észak- és nyugat-budai szakaszának szüksé-
gessége. Jelenleg is érvényben vannak a Kor-
mány 1995-ben nyilvánosságra került közle-
kedéspolitikai irányelvei, amelyről az Or-
szággyűlés 1996. július 9-én hozta a ma is ér-
vényben lévő határozatát, melyet mi is irány-
mutatónak tekinthetünk. Ezek a következők:

- az Európai Unióba integrálódás előse-
gítése;

- a szomszédos országokkal való együtt-
muködés feltételeinek javítása;

- az ország kiegyensúlyozottabb térségi
fejlődésének elősegítése;

- az emberi élet és a környezet védelme;
-a közlekedés hatékony, piackonform

működtetése.

Ugyanakkor egy hosszú távra tekintő, a
gázdaság folyamatos fejlesztését, ellenben a
rohamosan romló környezet fokozott védel-
mét egy keresletmérséklo, környezetbarát
közlekedésstratégiában kell keresni. Ennek
alapelvei a következők:

A közlekedés volumenének csökkentése
közlekedési és közlekedésen kívüli megol-
dások együttes figyelembevételével. A mo-
torizált forgalom csökkentése a közlekedés
nem-motorizált lehetőségeinek előnyben
részesi'tésével. A tömegközlekedés előny-
ben részesítése, az egyéni közlekedés ese-
tenkénti korlátozása. A környezetbarát köz-
lekedési módok előnyben részesítése a kör-
nyezetet fokozottan szennyező közlekedési
módok rovására. A helyi kapcsolatrendsze-
rek közlekedési kérdéseinek előtérbe állítá-
sa a távolsági megoldásokhoz képest. A cél-
forgaiom előnyben részesítése az átmenő
(tranzit-) forgalommal szemben. A közleke-
déshálózat szerkezeti korrekciója: többköz-
pontú és többrétegű háiózati szerkezet lét-
rehozása. Technológiai fejlesztés a kibocsá-
tások hosszú távon is tartós csökkentésére.
Az idézet Fleischer Tamás, "A közlekedést
leginkább a forgalom akadályozza" címu ta-
nulmányából származik.

Nagy öröm volt számunkra, hogy Lukács
András, a Levegő Munkacsoport elnöke
megtisztelte Közgyűléseinketjelenlétével és
hozzászólásaival.

Fentieket majd bővebben is kifejtve ha-
marosan jelentkezünk.

Kérjük az Ne"MO" Egyesület azon ko-
rábbi tagjait és támogatóit, akik egyetérte-
nek a megújult Egyesület céljaival és részt
kívánnak venni tevékenységében, szándéku-
kat az alábbi elérhetőségeken jelezzék:

vanjobbmnull@axelero. hu
Túri Gábor (elnök) 351-080

Pilisborosjenő, 2005. január 05.

Udvözlettel:

VanjobbM-NUu.
Ürömiek és Pilisborosjenoiek

Egyesült Környezet- és Egészségvédő
Szervezete Elnökség

A Hírmondó Iwsábjain többswr szóvá tettük ai
orvosi ügyeletrol szóló hiányos információkat.
Nagy örömünkre swlgál, hogy dr. Kovács György
főorvos úr résdetesen reagál ewkre a felvetésekre,
bkva abban, hogy végre megoldódik ez a min-
denkit ériiitó'helyzet.

Görög Athéna
Főszerkesztő Asszonynak

Tisztelt FősT.erkesüo Asswny!

Az ügyelet megszervezése önkormányzati
feladat, a háziorvosok kötelessége viszont, hogy
személyesen, vagy megbízottjuk által részt ve-
gyenek az ügyeleti ellátásban.

Uröm - Pilisborosjenő körzetekben össze-
vont ügyeleti ellátás működik, amelyben a há-
ziorvosok egyenrangú félként vesznek részt.
Az ügyeleti beosztás elkészítésével a házior-
vosok maguk közül, megbíznak egy személyt,
aki jelenleg Dr. Péterffy László.

A megbízás nem örökérvényű, hiszen ko-
moly többletmunkával jár. Célszerű forgó-
rendszert működtetni, amikor a háziorvosok
bizonyos időközönkéní váltják egymásí az
ügyeleti rend ügyvitelében. Magam még a há-
ziorvosi praxisok privatizációja előtt ügyvezető
főorvosként éveken át végeztem az ügyelet ad-
minisztrációs munkáját. Ha Péterfíy doktor
önként nem kívánja végezni ezt a feladatot,
egy'soron következő háziorvosnak kell felval-
lalnia, aki még ezt a munkát nem végezte. Ot
megbízzuk és megkötheti a szerződést az ön-
kormányzatokkal.

1996 április 30-i dátummal a Péterffy Bt.
kötött szerződést az önkormányzatokkal,
amelyben vállalja:

"l/b. Az ügyeletbeosztást a tárgyhónapot
megelőző 5 nappal 1 gépelt példányban a Pol-
gármesteri Hivatalnak leadja,,

2. Az Onkormányzat vállalja, hog)': " Az
ügyeletfelosztást a község forgalmas helyein, il-
letve a helyi sajtóban közzéteszi, és az ANTSZ
megyei és városi főorvosához a központi ügye-
letre (Pilisvörösvár), valamint a szentendrei és
Pilisvörösvári Mentőkhöz elküldi."

A megállapodás teljes szövege az önkor-
mányzatokná! megtekinthető.

Görög Athena, majd Keresztesi Péter szó-
beli megkeresésére ismételten kértem meg
Péterffy doktort, hogy lapzárta előtt (a hónap
közepéig) adja le az ügyeleti beosztást, hiszen
csak egy alkalommal kell a megállapodásban
vállalthoz képest 2 héttel korábban elkészíteni,
utána mindig ugyanaddig az időpontig havonta.

Péterffy doktor megígérte, hogy eleget tesz
a kérésnek.

A kérést azért húzom alá, mert a háziorvo-
si funkcionális privatizáció óta, alá és fölé ren-
delt státusz nélkül, egyenrangú félként mű-
ködnek a háziorvosi praxisok.

Az ügyeleti munkajavítása érdekében kísér-
letet tettűnk, hogy felvállaljuk az ügyelet szerve-
zését, sürgősségi ellátásban nagyobb gyakorlat-
tal rendelkező orvosokkai. Mivel a jelenleg ad-
ható díjazásnái ők természetesen többet igényel-
tek volna, az ürömi orvosokkal történt egyezte-
tés után, az ürömi po!gármesterhez fordultunk
első alkalommal, hogy a TB finanszírozást kipó-
tolja, hiszen ha a mentő vállalná, szintén csak az
önkormányzatok által nyújtott kiegészítő finan-
szírozással volna lehetséges.

Az Urömi Onkormányzat vállalta volna a

plusz finanszírozást, azzal a kitétellel, hogy ak-
kor az ürömi orvosoktól elveszik a rendelő
működési költséget, amit most az önkormány-
zat az ürömi orvosok helyett kifizet. Ezt közöl-
tük az ürömi orvosokkal, és az akciót leállítot-
tuk,. mivel nem akartuk, hogy bárkinek az ér-
dekei sértve legyenek.

Magától értetődik, hogy a fenti többletfi-
nanszírozás igényével a PilÍsborosjenői Önkor-
mányzathoz már nem volt értelme fordulni.

Határozott véleményem, hogy az orvosi
ügyeleti beosztásnak, a helyi újságokban idő-
ben meg kell jelennie, hiszen az állampolgár-
oknakjoguk van a teljes körű tájékoztatáshoz.

Ezt szolgálja az, ha az orvosi ügyeleti be-
oszíás havonía továbbra is megjelenik a helyi
újságokban, mert a telefon is elromolhat, és
vélhetőleg nem is rendelkezik minden állam-
polgár telefonnal.

A tájékoztatás tehát az orvosok és az ön-
kormányzatok közös felelőssége, és úgy való-
sul meg, hogy a megbízott orvos, szerződés-
ben vállalt kötelesség szerint elkészíti az
ügyeleti beosztást, az önkormányzatok pedig
a helyi lapokban azt közzé teszik.

(Kiegészítésként üzenetrögzítőn is lehet
tájékoztatás az ürömi rendelőben, ha az ürö-
mi orvosok úgy akarják).

Ritkán előfordul, hogy az ügyeleti beosz-
tás változik hét közben éjszaka, vagy hét vé-
gén, ez esetben valóban az üzenetrögzítő al-
kalmazása jó segítség a lakosság tájékoztatá-
sára, de az orvosi rendelő ablakában kifüg-
gesztett ügyeleti rendben is megtalálható az
ügyelő orvos neve és elérhetősége.

Számos panasz volt amiatt, hogy az üze-
netrögzítő áltat közölt mobil telefonszámot a
segélykéró beteg, vagy hozzátartozó nem ér-
tette meg, de megjegyezni végkép nem tudja
mindenki. (Ez lakossági észrevétel.)

Talán nem kétséges, hogy az újságokban
közölt ügyeleti rend biztonságosabb, hiszen a
telefon is elromolhat.

Egyébként a "Pilisborosjenői Hírmondó"-
ban A "Miért"-re adott válasz ügyes csúszta-
tással a telefonokra és az üzenetrögzítőkre há-
rítja át a felelősséget, ezáltal azt sugallva, hogy
a pilisborosjenői háziorvosi szolgálat hibáz-
tatható azért, amiért nemjelenik meg az újsá-
gokban az orvosi ügyeleti beosztás.

Ezt visszautasítjuk, mert enyhén szólva sú-
rolja a hitelrontás határát.

Javaslatunk

A soron következő ügyeletj beosztásért fe-
lelős háziorvosnak új szerződésben, amelyet
az önkormányzatokkal köt, vállalnia kell,

.hogy az ügyeleti beosztást lapzárta előtt idő-
ben leadja az önkormányzatoknak és az új-
ságszerkesztőségeknek.

Uröm 2004 dec. 12
Tisztelettel:

Dr. Kovács György
háziorvos
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A POLGÁRMESTERI HWATAL KÖZLEJVÍÉNYEí

December 12-én du, 4 órai kezdettel|
nótaest került megrendezésre a
Művelődési Házban. Kellemes, hangula-
tos eseménynek voltunk részesei - mi -
a közönség.

A terem már 4 óra előtt tele volt az
érdeklődőkkel.

A műsorvezető (Czigány Erika) be-
mutatta a karvezetöt, a hangszeres
közreműködőket és a "Dalkört" is a mü-
sor kezdetén.

A Dalkört 3 éve alakította Czigány Fe-
renc, s év végén kis évzáró műsort ad-

1 nak (már nem először), amely egyben a
E karácsony hangulatát is "megidézi".

Ez alkalommal az est, az adventi ko-
szorún lévő gyertyák meggyújtásával in-

f dult, majd következett a "dalolás".
I Nem vagyok zenekritikus, ezért nem
e'mondhatok véleményt a müsor zenel
i! színvonaláró!, de a hangulatról igen!

Szinte az első pillanattól a dalest vé-
;; géig jellemző volt a jó hangulat és sok-
:\ sok taps.

A közönség többször együtt énekelt
8 aszólóénekesekkel.

1 Czigány Erika és Horvath Terike ket-
tőse, Őzigany Feri "bácsi", Horváth Já-

i nos szólól, a záró hármas - Csuhai Ma-
? rika, Révész Marika és Német Feri szá-
j mai és elöadásmódja - az est jó hangu-
. latát különösen fokozták.
? A műsor után, kellemes hangulatos
í "fogadás", beszélgetés, ismerkedés
g V0lt- ^. . .. ,

E közben gondoltam én arra mennyl-
re jó, hogy vannak ilyen "világító pon-
tok'" ebben a kis faluban ahol nincsenek
"ötök" és "hetek" "csak" emberek, akik

I tudnak örülni az együttlétnek...
E És szeretnek adni! Dalt és jókedvet!
5 További sikereket kíván mindnyájuk-
f nak:
1 Kovácsné

Készenléti és sürgőségi ellátás ese-
'tén az ürömi rendelő telefonszámán
(06/26-350-224) éjjel nappal felvilá-
gosítás kapható az ügyeletes orvos te-
lefonszámáról.

Pilisborosjenő, 2005. január 6.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy minden gázszolgáltatással
kapcsolatos eseményt az ügyeletí- ké-
szenléti 06/23-546-105 telefonszámon
éjjel-nappal fogadja a diósdi üzem.

Pilisborosjenő, 2005. január 6.

KÖZLEMÉNY
Az adóhatóságoknál indított illeték-
köteles eljárások utáni eljárási ille-

ték fizetésének új módjáról

Az elsőfokú adóhatóságnál indí-
tott illetékköteles adóügyben (méltá-
nyossági ügyek, igazolási kérelmek,
elsőfokú adóhatóság által hozott ha-
tározat elleni fellebbezés) az eljárási
illetéket 2005.01.01-t követően nem a
megszokott modon (illetékbélyeg
formájában), hanem a pilisboros-
jenői önkormányzati adóhatóság ál-
tal nyitott 11742001-15441276-
03470000 számú illeték beszedési
számlára készpénz-átutalási megbí-
zás (csekk), vagy banki átutalással le-
het teljesíteni.

Az illetékfízetés határideje tovább-
ra is a kérelem előterjesztésének nap-
ja. A befizetés elmulasztása esetén az

adóhatóság rendelkezik az eljárási il-
leték és a mulasztási bírság végrehaj-
tásáról.

ADÓZÓK FIGYELEM!

2004. 01.01-től az Okmányiroda
adatai alapján történik a gépjármu
súlyadó kivetése vagy törlése. Az
adás-vételi szerződéseket 15 napon
belül kell eljuttatni közvetlenül az
Okmányirodához és csak ebben az
esetben vehető figyelembe az eladás
ténye. A Polgármesteri Hivatalt ez
ügyben nem kell felkeresni.

Felhívom a figyelmet, hogy a
Pilisborosjenő község közigazgatásí
területén székhellyel vagy telephely-
lyel bíró vállalkozások kötelesek az
iparuzési adó alá az erre rendszeresí-
tett nyomtatvány (ügyfélszolgálati
irodán beszerezhető) kitöltéséve! be-
jelentkezni.

Az új építmény vagy a telektulaj-
donosa bevallás tételi kötelezettségé-
nek a Polgármesteri Hivatalban tehet
eleget a formanyomtatványon.

Adóösszeg változás 2005 évben
csak a telekadót érinti, misy.erint 20
Ft/m2 -ről 22 Ft/m2 -re &nitíí'kedett.

Az új építmény vagy a telektulaj-
donosa bevallás tételi kötelezettségé-
nek a Polgármesteri Hivatalban tehet
eleget a formanyomtatványon.

Adóösszeg váltözás 2005 évben
csak a telekadót érinti, miszerint 20
Ft/m2 -ről 22 Ft/m-re emelkedett.

HIRMOND
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Emlékezzünk együtt a ma-
gyar történelem dicső nagy
napjára. Most, a 157. évfordu-
lón, délután négy órakor kiállí-
tás nyílik a Reichel József Mű-
velődési Házban azokból a raj-
zokból, amelyekkel általános
iskolánk tanulói idézik meg a
márciusi ifjak korának szelle-
mét. A kiállítást gazdagítják -
Birkl László hagyatékából - az
1848-as szabadságharc emlé-
keit megőrző tárgyak. A ha-
gyatékot az óbudai múzeum
segítségével mutathatjuk be. A
kiállítás képei és tárgyai között
pedig iskolánk negyedik osztá-
lyos tanulói mutatják be az er-
re a napra készült műsorukat.

Ezzel, az 1848. március 15-e
emlékét idéző műsorral kezde-

tét veszi a Pilisborosjenői Mű-
vészeti Hét, amelyben ezúttal
elsősorban a falunkban élő al-

1848. március 15.

Gyalogos és lovas ner)v

kotók műsorait nézhetik, hall- a ze"' KÍ ^l i ' . r i-

hatják, hét estén keresztül. A növeiidekei is kö/ö^ hanc\e -
tervek szerint egy-egy estén senyr adnak \- ecy cgv esten
fellép a Kevélyhegyi Magyar találkozhatnak az i1t éló ós 'il-
Dalkör, a Német Nemzetiségi kotó fuv. íasfv', ei:aciomiiv
Dalkör, A Kerekes táncegyüt- szekkci- . ;iia ' i ! ; ki vni
tes vendégekkel és táncházzal, vészckkel i-

Ünnepeljünk együtt!

Képviseloi Isezdeffléiiyezés

TA

<ís, ?gi"%sji%^^<

Á képviselő-testület hírei |-^gj^||^il s;1'':
!

Több, mint érdekes

Holdaskönyv

^

^hÖiBitíeaiwafeiisA*.
B. <Z>TT>3E.

Cunami segélykRncert

110 861

Házuiik tája

Szomszédok

A nyugdíjaslslub életébol
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Képviselői Kezdeményezés
^.s

Az 1990. évi LXV. Törvény 18. § 3. bekezdése alapján kezdeményezzük @ Pilisborosjenő község
önkormányzata képviselő-testületének megbízatásának lejárta eiőtti feioszlatását.
Kérjűk KüÍler János Polgármester Urat, és Vargáné Vass Éva Jegyző Asszonyt, vegye föl
kezdeményezésünket a 2005 január 27-i testületi üiés napirendi pontjai közé.

Indoklás:

A 2002 évben megválasztott képviselő-testületet a falu érdekét szolgáló hatékony
együttműködésre képtelennek tartjuk.

A már megalakulásunk óta kialakult testületen belüli bizalmatlanságok, ellentétek nem
csillapodtak.

A hatékony munka helyettjogi viták, bírósági perek bonyolítják tevékenységünket.
Rossz döntések sorozata, jegyzőválasztások sikertelensége, a Hivatal pénzügyi csoportjának
"szétverése", az Iskola működtetéséhez, eröforrásainkhoz képest eltúlzottan ma as támogatási
igénye a va onunk (lásd "papi földek") működési kötségekre történő felélését jelenti,
ahelyett, hogy bármilyenjelentösebb beruházás megvalósult volna.
A vagyon gyarapodás és az ehh ^filbató feilesztések önrészénelf figyfttienj'fálkjforrá^a
az ujonnan ev ' " kből származó önkormányzati rész a testület fen már
említett "o i huza ' " ' 'elentősen késik. A "kapcsolati" tőke sem kívánkozik a falunkba
jönni, mert pl. az út-, óvoda, orvosi rendelő építés stb. nem megtérülő befektetés.

A testület munkájával falunk iakossága igen nagymértékben elégedetien. A 2004
decemberében megtartott közmeghallgatáson több felszólaló követelte a jelenlévők nagy
tetszés nyilvánitása mellett feloszlatásunkat. Amenn iben nem tesszük meg ezt ma nk,
várható a lakosság további íiltakozó megmozdulása.

Pilisborosjenő, 2005. január 24

4-"^l0}, úiio^.
C^alambos Ferenc ̂ pviselő

Szoc.Bizottság J^lnöke

:. '.. . U.L^"
Mayer Robert képviselö Zsitnyán^i Attila képviselő

Ha vannak a képviselő-testüle-
ten belül együttműködésre kép-
telen tagok, azoknak inkabb le
kellene mondaniuk. A munkát

végző többség mandátumát nem
az együttműködésre képtelen ki-
sebbségtől kapta, hanem Pilisbo-
rosjenő szavazópolgáraitól, akik
az egész képviselő-testülettől ér-
tékteremtő munkavégzéstvarnak
el. A hatékony munkát gátló
obstrukciók vezetnek jogi viták-
hoz, mert a képviselő-testület
döntéseinek végrehajtását sok
esetben elszabotálja az együtt-
működésre képtelen kisebbség.
Demokratikus felépítésű szerve-
zetekben a kisebbségi jogok nem
válhatnak a többségi érdekek ér-
vényesülésének folyamatos gátja-
iva.

Nem véletlen a képviselői kez-
deményezés időzítése: az önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala
mostanára jutott abba az állapot-
ba, hogy gyökeres fordulat követ-
kezzen be szakmai munkájában.
Végre rendelkezik a Polgármeste-
ri Hivatal két kiváló szakemberrel

- Vargáné Vass Eva jegyző és
Dalosiné Molnár Ilona főépítész
- akiknek a vezetésével olyan mi-
nőségű előkészítő és végrehajtó
munka indulhat el a Poigármeste-
ri Mivatalban, mely munka ered-
ményeként a képviselő-testület
sokkal eredményesebben fog mű-
ködni. Az együttműködésre kép-
telenek tudják: egyre több fejlesz-
tési döntés következik, melyek
meghozatalakor és végrehajtása-
kor nem lehet tovább obstruálni.

Pilisborosjenő fejlődését a Pol-
gármesteri Hivata! szakszerű elő-
terjesztéseivel szemben az eddig
használt szimpla obstukcióval
nem lehet megállítani. Aki a kép-
viselő-testület januári döntéseit
áttanulmányozza, világosan lát-
hatja, hogy megindultak az ön-

kormányzati beruházások. Ezért
került elő az utolsó adu: még mi-
előtt. beérik a képviselő-testület
eddigi két éves munkájának gyü-
mölcse, oszlassa fel magát, s 75
nap múlva az újonnan megválasz-
tott képviselő-testület hozzáfog-
hat a betakarításhoz. A jelenlegi
képviselő-testület azonban nem
együgyű jószág, ezért nem oszlat-
ta fel magát.

A politikai szándék világos és
érthető: hatalomváltás a termővé

fordulás előtti utolsó piilanatban.
Egy gondolat azonban megdöb-
bentő a képviselői kezdeménye-
zésben: "az Iskola működtetésé-
hez, erőforrásainkhoz képest el-
túlzottan magas támogatási igé-
nye a vagyonunk (lásd "papi föl-
dek") működési költségekre tör-
ténő felélését jelenti, ahelyett,
hogy bármilyen jelentősebb beru-
házás megvalósult volna". A mű-
ködési forráshiány Magyarország
minden önkormányzatánakjelen-
leg legnagyobb problémája, mely
Magyarország minden önkor-
mányzatánál vagyonfeléléshez
vezet. A működési forráshiány
oka pedig az állami alulfínanszí-
rozás ténye. Magyarország min-
den önkormányzata kevesebb
pénzt kap a központi költségv'e-
téstől, mint amennyi a neki kirótt
feladatok elvégzéséhez és bérek
kifizetéséhez elegendő volna.
Pilisborosjenő esetében sem csak
és kizárólag a Német Nemzetisé-
gi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola finanszírozása jelent
nehézséget, hanem az önkor-
mányzat minden további intéz-
ményének - Polgármesteri Hiva-
tal, Német Nemzetiségi Kétnyel-
vű Ovoda, Művelődési Ház,
ONO - finanszírozása gondot
okoz. A 2005. évi költségvetés
összeállításánál éppen ezért min-
den intézményvezetőnek önmér-

sékletet kell gyakorolnia. Am eb-
ből az intézményi halmazból ki-
emelni az iskolát, s a vagyonfel-
élés okaként, a beruházások el-
maradásának okozójaként bemu-
tatni: megdöbbentő arcátlanság.
Ha pedig ez az egyoldalú és igaz-
ságtalan szembeállítás értékítéle-
tet is jelent, akkor az szomorú bi-
zonyítványt állít ki az együttmű-
ködésre képtelen kisebbségről:
számukra az iskola egy túlkölte-
kező költséghely. Az ilyen szem-
léletmód vezet iskolabezáráshoz,
melynek számos szomorú példá-
ját láthattuk az elmúlt időszak-
ban hazánk több településén is.
Képviselőtársaimat ismerve
egyet biztosan állííhatok: amíg ez
a képviselő-testület vezeti az ön-
kormáriyzatot, addig ez a szemié-
let kisebbségben iesz a képviselő-
testüieten belüi.

Végezetül egy cáfolat: nem
igaz az az állítás, mely szerint "A
vagyon gyarapodás és az ehhez
kapcsolható fejlesztések önré-
szének egyetlen reális forrása, az
újonnan bevonandó belterüle-
tekből származó önkormányzati
rész a testület fent már említett

jogi huzavonái miatt jelentősen
késik." Nincsenek jogi huzavo-
nák, hiszen ezek a beiterületbe
vonások immár egy éve megtör-
téntek. Immár egy éve az ingat-
lantuiajdonosok munkájának ha-
tékonyságától függ az, hogy a
képviselő-testület által egy éve
belterületbe vont ingatlanok
közművesítése mikor kezdődik el

és mikor fejeződik be. Reméljük
minél hamarabb, hiszen ezek kö-

zött az ingatlanok között vannak
önkormányzati ingatlanok is,
melyek értéke a közművesítéssel
emelkedni fog.

dr. Fiák István

képviselö
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Januárban a képviselő-testület két alkalommal tar-

tott ülést, 25-én és 27-én. A Műszaki, Beruházási, Tele-
pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2005.
január 10-i ülésén indítványozta a képviselő-testület
rendkívüli ülésének összehívását Külier János polgár-
mester úrnál, aki a Bizottság indítványának eleget téve a
jogszabályi határidő - 15 nap - legutolsó napjára, azaz
2005. január 25-ére hívta össze a képviselő-testület rend-
kívüli ülését. A rendkívüli ülés összehívásának indoka az
volt, hogy a Bizottság a közbeszerzési jogszabályok elő-
írásának megfelelő Közbeszerzési Szabályzat elkészítésé-
nek megrendelését tudja élérni a képviselő-testületnél
mégjanuár közepén ánnak érdekében, hogy a január vé-
gi rendes ülésre - január 27-ére - a Közbeszerzési Sza-
bályzat elkészülhessen és azt a képviselő-testület elfo-
gadhassa. Közbeszerzési Szabályzat nélkül ugyanis nem
lehet elkezdeni a közbeszerzési eljárásokkal megvalósu-
ló önkormányzati fejlesztéseket, s a Bizottság szerette
volna elérni az előkészített közbeszerzési eljárások meg-
indítását a képviselő-testület 2005. január 27-i rendes
ülésén.

Kár, hogy Küller János polgármester úr csak a jog-
szabályi határidő legutolsó napjára hívta össze a képvise-
lő-testület rendkívüii ülését 2005. január 25. napjára -
melyen a képviselő-testület döntött a Közbeszerzési Sza-
bályzat elkészítésének megrendeléséröl - mert így a két
nappal későbbi rendes ülésig a Közbeszerzési Szabályzat
nem késxülhetett el. A képviselő-testület a rendkívüli
ülésén döntött arról is, hogy minden közbeszerzési eljá-
rás esetében a képviselő-testület dönt az eljárás megindí-
tásáról, megállapítja a közbeszerzés becsült mértékét,
valamint meghatározza az eljárásba és a bíráló bizottság-
ba bevonandó személyeket, továbbá a bíráló bizottságja-
vaslata alapján kiválasztja a nyertes pályazót. A képvise-
lő-testület a közbeszerzési eljárások előkészítésének és
lefolytatásának felügyeletére egy 5 tagú bíráló bizottsá-
got állított fel. A bíráló bizottság tagjai: Kara Arpád,
Zsitnyányi Attila és dr. Farkas László képviselők. A bírá-
ló bizottság fennmaradó két tagsági helyére minden
egyes eljárás esetében a képviselő-testület az adott köz-
beszerzés tárgya szerinti szakértőket kéri fel.

A képviselő-testület két nappal később - 2005. janu-
ár 27-én - tartotta január havi rendes ülését. Ezen az ülé-
sén a képviselő-testület - többek között - döntött arról,
hogy új Egészségház megterveztetésére közbeszerzési
tervpályázatot ír ki, s egyúttal felhatalmazta Küller János
polgármester urat arra, hogy a jelenlegi orvosi rendelő
működési engedélyének 2005. december 31-ig történő
meghosszabbításá't kérje az ANTSZ-től. A képviselő-tes-
tület a "Pilisborosjenői Egészségház" megnevezésű egy-
szerűsített meghívásos teivpályázaton yaló részv'ótelre
felkérte Bozsódi Csaba, Tekeres Ildikó és Czér Péter, to-
vábbá Bihalyné Szegedi Magdolna tervezőket. A képvi-
selő-testület a tervpályázat bíráló bizottságának tagjait is
megválasztotta: Turi Attila okleveles építészmérnök (el-
nök), Dénes György okleveles építészmérnök, Kujbus
Mariann építészmérnök, Dalosiné Molnár llona főepí-
tész, dr. Kovács György házioi-vos, Vargáné Vass Eva
jegyző.

A képviselő-testület ezen az ülésén - többek között
- döntött arról is, hogy a GYISM által a Sport XXI. Lé-

tesítményfejlesztési Program, "Korszerű tornatermet
mindenhol" alprogramjának keretében 2004. november
3-án kiírt pályázaton részt vesz. A pályázatoa "C2" típu-
sú tornacsarnok megépítésére regisztráltatta magát az
önkormányzat, mely tornacsarnok 200 fős lelátóval, ket-
téosztható csarnoktérrel rendelkezik, s alkalmas mind
oktatási, mind közösségi célok ellátására és igények kielé-
gitésére.

A képviselő-testület elfogadta a Német Nemzetiségi
Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Prog-
ramját, vaiamint Minőségirányítási Programját is. Mind a
Pedagógiai Programot, mind a Minőségirányítási Progra-
iiioi megtárgyaita és elfogauásra ajánlotta a Szülői Mun-
kaközösség, a Diákönkormányzat és a Nevelőtestület. E
két programot közoktatási szakértő is megvizsgálta, és
azokat szakmailag kiemelkedően színvonalasnak mmősí-
tette, s azok elfogadásátjavasolta a képviselő-testületnek.
A képviselő-testüiet elfogadta a Német Nemzetiségi Al-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Német
Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda Házirendjeit is.

A képviselő-testület az on'osi rendelőket és védőnői
szolgálat helyiségeit tartalmazó "Pilisborosjenői Egészscg-
ház" megépítése érdekében úgy döntött, hogy a teivezett
épület kijelölt helyének talajmechanikai vizsgálatával meg-
bízza a Lipowsky Mérnök Iroda Bt-t 14(). (X)Ü,- Ft+AFA
megbízási díj kikötésével.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt vesz a
Belügyminisztérium által 2005. évre kiírásra kerülő "part-
fal" pályázaton a Fő út (105 hrsz.) mellett fekvő (szom-
szédos ingatlanok: 156/2-3 hrsz., 157/4-5 hrsz. ) 155 hrsz.
megjelölésu vízmosás megnevezésű csapadékelvezetésre
szolgáló árok állami támogatással történő kiépítése céljá-
ból. E kiépítés megvalósítása érdekében az engedélyezé-
si tervek és a pályázati anyag elkészítésével megbízta a
GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki. SzoI-
gáltató Kft-t, továbbá a 2005. évi költségvetésben a pályá-
zat önrészeként elkülönít 600.0ÖO,- Ft-ot tervkészítésre és
1.600.000,- Ft-ot kivitelezésre.

A képviselő-testület űgy döntött, hogy a Malom-dű-
15 településrészre a közvilágítási ter/ek elkészítésére há-
romoldalú tervezői szerződést köt a Geovill Kft. tervező-
vel és a Malomdűlő Lakópark Kft. finanszírozóval. A
képviselő-testület arról is döntött, hogy a Malom-dűlő te-
rületén fekvő 2713 hrsz. megjelölésű ingatlanra az érvé-
nyes szabályozási terv alapján kisajátítást kezdeményez a
Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál. A képviselő-testü-
let a Malom-dűlő területén fekvő 2637 hrsz. megjelölésu,
4284 m2 területű, út megnevezésű ingatlannak az érvé-
nyes szabályozási terv alapján történő belterületbe csato-
lását támogatta, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt.
hogy a belterületbe csatolási eljárást a Budakörnyéki
Földhivatalnál kezdeményezze.

A képviselő-testület név szerinti szavazással úgy dön-
tött, hogy nem ért egyet Galambos Ferenc, Mayer Róbert
és Zsitnyányi Attila képviselők azon kezdeményezésével,
mely szerint a képviselő-testület megbízatásának lejárta
előtt oszlassa fel magát, melynek következtében a képvi-
selő-testület nem oszlatta fel magát, hanem úgy döntött,
hogy a fenti döntéseket is meghozva továbbra is végzi
munkáját.

Helyszíni Tudósító

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ
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Bevallom, nekem már akkor - úgy jó két éve - gya-

nús volt a dolog, amikor az uj ciklus elején egy testüle-
ti ülésen valahogy szóba került, hogy van a falunak há-
rom benzines fűkaszája. Hű de jó - gondoltam - milyen
szép rend lesz itt a faiuban. De nem élhetett sokáig a
gondolat, mert máris elhangzott, hogy tényleg volt -
volt? - de az úgy volt, hogy nincs. Polgármesterünk ma-
gyarázatként elmondta, hogy azok azért nincsenek,
mert nem voltak leltárba véve. Es ezzel úgy el is ült a
dolog. Bennem még most is felsejlik néha, vajon hol le-
hetnek? Vajon miért ilyen egyszerű ez a dolog. No, de
ez a mú!t. Persze attó! a gyanúm, hogy valami nag}'on
nincs rendben a hivatal háza táján, még most is él. Sőt.
Egyre erősödik.

Ugye nemrégiben kiderült, hogy havi 2500 Ft-ot
fíz'et a hivatal egy nem létező Axelero Internet-vonalra.
Mondhatnánk bagatell. Mi az a havi 2500 Ft. Kibírjuk.
De azért ha már azt számoljuk, hogy ez legalább egy
éve - ha nem több - így megy, akkor nem is olyan ke-
vés pénz. Es akkor most itt van ez az újabb felfedezés.
A véletlen mú've volt. Mert ugye a képviselők nem lát-
hatják, milyen számiákat ír alá a polgármester, mit en-
ged kifizetni, egyáltalán ellenőriz-e valamit, tehát, nem
tudhatunk mindent. Hacsak a véletlen nem szói közbe.
A vélctlen ez esetben ajegyző képében érkezett. A leg-
utóbbi testületi ülésen, fogalmam sincs minek a kap-

csán, elszólta magát, hogy havi 50.009 Ft-ot fizet a hi"
vata! egy általunk nem ismert, állítóiag már nem is lé-
tezó' cégnek azért a honlapért, ami el sem készült. Ez a
honlap az Interneten Pilisborosjenő községet hirdetné.
Mindenkinek hasznos lenne példáui azért is, mert azon
állandóan nyomon lehetne követni, hogy mi történik az
önkormányzatban. Már, ha jól van elkészítve. De
legkiváltképp akkor, ha létezne ilyen honlap. De nem
létezik. Es mi erre, az el nem készült honlapra fizetünk
- minimum egy éve - havi 50. 000 Ft-ot. Tessenek szá-
molni. En nem tudom, de az az érzésem, hogy ezt más-
hol, jobb helyeken, hűtlen kezelésnek nevezik. Miní
ahogy azt is, hogy a már többször emlegetett, pályáza-
ton nyert íngyenes Internet szolgáltatást a hivatal nem
veszi igénybe. Továbbra is^most is, sok pénzért, telefunt
használva Interneteznek. Es mi mindenről nem tudunk
még? Es mi minden másra lehetne használni ezeket az
elherdált forintokat? Vagy emlegessem fel a be nem
hajtott adókat? A be nem hajtott lakbéreket? Volna
még mit.

Az mondtam, hogy több, mint érdekes? Bizony
több.

Azt mondják, a jó gazda vigyáz a vagyonára, és
igyekszik gyarapítani azt. De van olyan gazda is, akit
mindez nem érdekel. Csak tudnám, miért?

(vzs)

ÍV

Weöres Sándor és Pásztor Béla vesrciklusa - könyvbe hímezve

A falunkban élö Richter Sára

meseszép könyvéböi nyílt kiállí-
tás február 11-én Budapesten, a
Tankönyvkiadó zuglói, Szobránc
utcai épületének aulájában. A ki-
állítás március 10-ig tekinthető
meg.

Részlet Szakolczay Lajos
kortyvméltatójaból:

"Richter Sára, az isteni teremtő javakkal -
varázsolással, álomlátással, boszorkánykodás-
sal - megáldott textilművész gondolt egyet, s
mert az írott költészet sem áll távol tőle, vászon-
ra hímezte Weöres Sándor (1913-1989 ) és
Pásztor Béia (1907-1943) hat évtizeddel ezelőt-
ti, már a fogantatásánál fogva különös verscik-
lusát, a Holdaskönyvet.... Richter Sára amíg
mostani könyvéhez - a könyv megannyi remek
oldalpárjához - eljutott, igencsak megdolgoz-
tatta fantáziáját. Mert kétség nem fér hozzá, a
Holdaskönyv ilyen formában csak az övé. Az ő

teremtménye. Varrott, hímzett,
t'1 nyomott (szöveg), applikált vász-

na - a textilen más anyagok
(csont, fa, fém, kő) is fölíűnnek -

1 fölényes rajztudásról és kiváló
képzetöeröröl, no meg némi hu-
morrói tanúskodik. .. Richter Sá-

ra boszorkányosan modern
vászna - minden fui!ánkossága,

bűbájoló mozzanata ellenére is - megrendítő,
szürreális játékkal eleven drámát közöl. A jel-
képekben hívő, a mítoszí a meseigazságnál
valósabban elfogadó ember drámáját. Richter
Sára könyve magával ragadja nézőjét-
olvasóját. Valóságos műtárgy, melynek a
plasztika illúzióját keltö alakjai, manócskái
szinte megsimogathatók.

A látvány hatásosságát a szintén falunk-
. ban élő Csontó Lajos, valamint a családhoz

tartozó Csíkszentmihályi Márton vérbő textil-
fotói teszik teljessé.
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A földön egyidőben több mint 30
háború zajlik napjainkban.

Néhányról még haliomásbó} sem
tudunk.

A természet sem bánik kesztyűs
kézzel félebarátainkkal, naponta
szedi áldozatait az árvíz, a tuz\'ész a
földrengés, a tornádó.

Jó részükről még hallomásból
sem tudunk.

Ekkora szökőár, mint amekkora
karácsonykor lecsapott dél- kelet
Azsiára, ritkán fordul elő, de tartok

tőle, hogyha nem veszett volna oda
több ezer európai és amerikai turis-
ta, akkor erről a borzalomról is in-

kább a híradók vegén és nem veze-
tő hírekben /naponta többször/ ér-
tesültünk volna heteken keresztül.

De a tragédia ezúttal a fejlet-
tebb, gazdagabb világ lakóit is súj-
totta, így páratlan szolidaritási akci-
ónak lettünk részesei az év elején.

Ne haragudjanak látszólagos ci-
nizmusomért, de úgy érzem, hogy a
gazdag világ, beleértve magunkat
is, egy kicsit kompenzál, könnyít
rossz lelkiismeretén, amikor egyik
nyugati a másikat próbálja felül lici-
tálni abban, hogy ki a nagyobb lel-
kű. Beck-ham meg Vilmos herceg
segélyeket csomagol, Schumacher
10 millió dollárt adományoz. Es
sorolhatnánk...

Ami szinte mindenütt feltűnik,
nemkülönben a mi hazánkban,
hogy a több adomány a szegényebb
vidékekről, emberektől érkezik, a

gazdagabbak a hangosabbak. De
hát így van ez mindenütt.

Van viszont ennek az adományo-
zásnak egy másik oldala, amiről ke-
vesebbet hallunk. Aini nem píár és
nem reklám. Amikor kisebb közös-
ségek összegyú'lnek és szerveznek
valamit, aminek része egy olyan
gyú'jtés, ami a szeretetszolgálato-
kon keresztül a rászorultakhoz jut.
Amikor egy közösség tagjai össze-
jönnek, zenélnek, beszélgetnek és
egy ilyen tragikus alkalmat használ-
nak ki, hogy emberi arcukat mutat-
va, egy kicsit rádöbbentsék egymást
arra, hogy közösségük erő, és hogy

számíthatnak egymásra. Közösen
élik meg az adni jó érzését. Dél- ke-
let Azsia messze van, nem nagyon
tudunk róluk semmit, de együtt se-
gítünk, hogy érezzük: együtt tenni
valamijót, azjó.

Ez történt egy januári szombat
estén Pilisborosjenőn, a művelődé-
si házban. Ugy százan összejöttünk.
Beszélgettünk és zenét hallgattunk.
Büszkék voltunk magunkra, egy-
másra, no meg arra, hogy a mi fa-
lunkban él az egy négyzetméterre
eső legtöbb kitűnő zenész a világ-
ban. Es adakoztunk.

Többször körülnéztem a terem-

ben. Most csak boldog és tiszta ar-
cokat láttam. Adtunk. Együtt ad-
tunk és ez jó volt.

Egy, csak egy dolgot, ha tudnék
feledni. Ennek a falynak van egy
POLGARmestere. O vajon hol
volt?

Heltai Péter

Tél Piíisbörosjénőn

^:^

i

1
Enayi förint gyűlt Össze ja-

miár 18-án, azon a jótékonysági
koncerten, amelynek Ötletadói
a zeneiskola Dövendéfaei voltak.

110 861 Ff-ot adhattunfe át a
Magyar OkurHeffllíus Szeretet-
szolgálat jeien lévő képviselőjé-
nek, hogy azt legjobb belátásuk
szerint használják íel a dél-kelet
ázsiai szökőár károsuKjainak
r&eesegítésére.

A koncertea 72 hallgatő volt
a közönség soraiban. 14 előadő-
fflűvész járult hozzá az est sike-
réhez.

Egy ellesett párbeszéd a kon-
cert végén, amely két kisíány és
három Jíísfiú között zajlott:
"Ug}'e Ti is dobtatok már be a
dobözba? De van még nálatok
pénz? Számoljyk meg, és esak
egy rágóra hagyjynk. Jő? Atöb-
bit dobjuk be."

Bs az izgatott számolás ütán
még egy marék aprópéBZ került
az adomáayok közé.

A Keichtí Józeef Műv^ődéöl Ház és l^yvtár hírei

j A Művelődési Ház állandó programj'ai:
-1630; Kiskerekes Együttes: hétfő, péntek - 153()-

Aprók Tánca: hétfő, péntek - 163"-17°o
1 Kerekes Táncegyüttes: hétfő, péntek - 170Ü-1830

Etka Jóga: kedd, csütörtök - í930-21ö°
Callenetics Noi Torna: szerda - 1830-20°"
Karate: kedd, csütörtök - kezdő: 170()-180(), haladó: 1830-2ÖÜ()
Német Nemzetíségi Dalkör: hétfő - 1800-210()
Kevélyhegyi Magyar Dalkör: szerda - 1830-2100
Nyugdíjas Klub: csütörtök - 140()-1600
Bütykölő Kézmuves Foglalkozás: péntek - 15ÖO-17ŰO
Olvasókör: hétfő, péntek - 1630-17ÜO, szerda - 17ao-18üo
Társasjátszó: kedd - 1700-1800

, Kvízjátékok: szerda - 16<o-17"o
Mesedélután: péntek - 15ö0-16oo
Zenebölcsi: szerda - 1000-1030
Zeneovi: szerda - 140()-1445
Baba-mama Klub: szerda - 1030-1300
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KŐNYVAJÁNLÁS
1. Montv Roberts: Lovak és emberek

(Az igazi suttogó i'rójának új műve). A
szerző az előző könyvéhez kapcsolódóan
ebberi arrói ír, hogy a lovakhoz hasonlóan
az emberi kapcsolatokban is eredménye-
sebb a szelíd módszer.

A lovak és emberek tele van a négy- és
kétlábúakkal való emlékezetes találkozá-

sokról szóló történetekkel, amelyek min-
den esetbeii a kedvesség, a segítő cseleke-
detek és a bizalom jótékony hatását bizo-
nyítják. Monty Roberts bemutatói, ame-
Iveken a "Csatlakozás" módszerét szem-
lélteti, a világon mindenütt zsúfolt nézőtér
eiőtt zajlanak, s minden ilyen alkalom
ujabb híveket toboroz számára, ujabb két-
kedőket győz mcg igazáról. Egy ember, aki
végéi-v'ényesen megváltoztatta a lovakkal
való bánásmódunkat- s ezzel a könyw'cl az
egymással szembeni viselkedésünket is át-
formálja.

Alcíme a könyvnek: Hogyan tehetjük
gazdagabbá otthoni és munkahelyi kap-
csolatainkat a Csatlakozás szelíd bölcses-

ségével? "Az igazi suttogó lelkem métyéig
meg-hatott... Eletem egyik legtartalma-
sabb. legmegindítóbb és szívhez szóló él-
ménye volt. " /Jack Canfieid író vélemé-
nye/.

2. Fiataloknak szóió olvasmány a Tök
Jó Könyvek sorozatban megjelent Rosie
Riishton: Hogy tehetsz velem ilyet, anyu?
című 5 tinédzser kacagtató viszontagságait
bemutató történet. Egy angol kisvárosban
játszódik, de akár Magyarországon is meg-
történhetnek: színészi ambíciók; szakács-
verseny; összeveszések és kibékülések, is-

kolai és csaiádi konfliktusok színezik a tör-
ténetet.

3. Az Amerikai Gyermekkönyvtárosok
Szövetségének díjnyertes könyve a Lois
Lowry: Az emlékek o're címet kapta. A 12
éves Jonas olyan világban él, melyben
nincs igazságtalanság, éhezés, erőszak,
nincsenek kábítószerek, a családok életé-
ben is teljes a harmónia. Ezt a tökéletes-
nek tűno társadalmat a bölcsek tanácsa
vezeti. Ok azok akik a 12 évesek részére

meghatározzák életpályájukat. Történe-
tünk hősét valami egészen egyedi feladat-
ra tartják alkalmasnak. Miközben egy kü-
lönös öregember készíti őt fel hivatása be-
töltésére, Jonas előtt feltárul, milyen tit-
kok lapulnak az őt körülvevo világ békéje
mögött. Ez a könyv kivételes lehetőséget
kínál a továbbgondolásra, arra, hogy a szü-
lők és gyerekek, tanárok és tanítványok el-
beszélgessenek az élet nagy kérdéseiról.

Az ajánlott könyveken kívül még sok ér-
dekes olvasmány várja a könyvtár olvasóit.

HÁZUNK TÁJA
Kedvcs helyi lakók!
Orömmel értesítek minden, már hoz-

zánk jaró és leendő intézményhasználót,
hogy egyre bővülő kínálattal, a hét min-
den munkanapján és számos hétvégi
programmal várjuk Onöket a Művelődé-
si Házba. Lehet nálunk nópi táncotni. ka-
ratézni, tornázni, kézműves foglalkozá-

son, nemcsak gyerekeknek, szöszmötöl-
ni. Reményeink szerint újra ping-pong
labdáktól tesz hangos a ház márciustól.
Beindult a zeneovi, és a hatalmas érdek-
lődésre való tekintettel a zeneböicsode,
amelyet a kismamaklub előtt, szerda dél-
előtt 10 óráió! tartunk. Nem árválkodik
már a versenyzongora se. hiszen minden
péntekcn az Altalános Iskola művészeti
tagozatának tanuló szélesítik tudásukat
rajta. Folyamatosan bővülő kínálattal
várja a könyvtár a falu apraját - nagyját.
Olvasókör indult iskolásoknak, társasjá-
ték kör a nagyobbaknak és mesefelolva-
sás a piciknek. Amennyiben színházba
szeretnének menni, abban is tudunk segí-
teni. A könyvtárban kiválaszthatják mi-
lyen előadás érdekli Onöket, a jegyeket
pedig mi beszerezzük. Próbáljuk a hétvé-
geket is színesebbé tenni, ám ehhez
Onökre is szükségünk van. Szeretnénk,
ha ötleteikkel, kívánságaikkal megkeres-
nének minket, hogy a programokat a he-
lyi igényekkel összhangban tudjuk kiala-
kítani. Kikerült egy doboz a ház bejáratá-
hoz, melybe észrevételeiket várjuk.

Ezúton szeretném megköszönni az
eddig hozzánk érkezet könyv és játék
adományokat, melyeket továbbra is szí-
vesen tbgadunk. Amennyiben közsé-
günkról-olvasnak erdekes cikket. tanul-
mányt, kérjük juttassák e! hozzánk, hogy
helytörténeti gyüjteményünket tovább
tudjuk színesíteni.

Kérjük fígyeljék felhívásainkat és pla-
kátjainkat.

Baráti üdvözlettel a Ház dolgozói ne-
vében.

Róna Krisztina
Intézményvezető

Köszönet a könyyekért
Megbecsülendő és hasznos hagyománnyá vált, hogy a község polgárai könyveket adományoz-

nak könyvtárunknak. Ezek az adományok jelentősen hqzzájárulnak a választék bővítéséhez.
2004. évben könyveket ajándékozott: dr. Mészár -Eva, Tóth Zsuzsanna, Silkinet Michaela,

Szendrey Lajos. A kön^'tárlátogatók és a leendő olvasók nevében köszönöm. Könyvadományo-
kat ebben.az évben is szívesen fogadunk.

Kön)'vtárunk újság és folyóirat kerete behatárolt, nincs módunk figyelemmel kísérni a nyüm-
tatott sajtóban a községünkről megjelent és megjelenő írásokat. Kérem ezért. ha Pilisborosjenőról
szóló tüdósítássai találkoznak, szíveskedjenek behozni könyvtárunkba, azt lemásoljuk s természe-
tes'en az újságot. fotyóiratot visszaadjuk. Szeretném a községről szóló információkat összegyűjte-
ni, hogy könyvtárunkba látogató a községünkröl széleskörű tájékoztatá'st kaphasson.
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SZOMSZÉDOK...

Békásmegyer (Krottendorf)

Mint a mai Budapest környéki
falvak egykori lakossága, a békás-
megyeri németek is a török ura-
lom utáni áilapotoknak köszön-
hetik 18. századi letelepedésüket.

A 17. sz. második felében Bé-

kásmegyer, ame'y a 1580/81. évi
török adóösszeírásban 35 adófi-

zető házzal szerepelt, teljesen el-
pusztult. A 18. század elején
puszta volt, ekkorjelentek meg az
első németek, akik benépesítet-
ték e kietlen tájat.

A betelepülők főként borkimé-
réssel foglalkoztak, joguk volt a
Dunán halászni ill. sódert szállíta-
ni. A lélekszám fokozatosan
emelkedett, amelyhez a termé-
szetes szaporulaton kívül a beván-
dorlás is nagyban hozzájárult. 100
év alatt a lakosság száma megtíz-
szereződött, 1930-ra elérte a
8447-et, de 1941-ben már 13 089
lelket számoltak.

A területet a németek nevezték
el a 18. században Krottendorf-

nak, Fényes Elek 1851-ben német
falunak nevezi A kedvező közle-

kedési helyzet vezetett oda, hogy
nemcsak a mezőgazdaság fejlő-
dött, hanem a kézművesség és a
kereskedelem is fellendült, ami
viszont egyre több polgárt vonzott
ide.

A 20. századi német nyelvű tö-
rekvések, mint a Bleyer Jakab és
Basch Ferenc által létrehozott

egyesületek, Békásmegyeren nem
gyökeresedtek meg. Időközben
szülőfalujuk is eltűnt a térképről,
amikor Békásmegyert 1950-ben a
fővároshoz csatolták. Azóta Bu-
dapest III. kerületét alkotja Obu-
dával együtt. Obuda-Békásme-
gyer testvérvárosa 1997 óta a
Baden-Württembergben találha-
tó Billigheim településcsoport.

K.V.

SZOKÁSAINK, HAGYOMÁNYÁINK
Gyertyaszentelő

A nagymisén felszentelték a
gyertyákat, amelyeket nagy viha-
rok esetén, halottak tiszteletére
és egyéb szükséghelyzetben gyúj-
tottak meg; A karácsonyi időszak
valójában Gyertyaszentelőkor
számított befejezettnek. Azok a
családok, amelyek mesterséges
fenyőfát állítottak fel, csak most
szedték le a díszeket róla és tették

el őket az idei karácsonyig.
Az időjárásról a svábok (is) azt

mondták: " Wann an Lichtmess der
Dochs sein Schoon siat, hlebt's nau
vierzig Tog koit" "Ha a medve
Gyertyaszentelőkor meglátja sa-
ját árnyékát, akkor a hideg még
40 napig tart."

Balázsáldás (Torokáldás)

Február 3-án, Szent Balázs nap-
ján rendezték a reggeli szentmise

alatt a "torokáldást". Erre aszent-
misére a mamák elvitték a kisgye-
rekeket, a tanítók az iskolai osztá-
lyokat és elmentek az alkalmazás-
ban nem lévő lakosok is. A Ba-

lázsáldás a súlyos torokfájástól hi-
vatott megóvni a hívőket.

Teste Dein Deutsch

Mi a helyes válasz?

1. Das Gegenteil von meistens ist:
a) Viel
b) Mindestens
c)0ft
d) Selten

2.Weisst du, wie dieses Wort.....
a) schreibt
b) man schreiben muss
c) ist zu schreiben
d) geschrieben wird

Megoldások: (d), (d).

Háziorvosok ügyeleti beoszíása
Ejszakai ügyelet: Nappali ügyelet:
Este 18 órától Oröm:350-224, 351-286
Regge) 8 óráig Orvosi rendelő

Pilisborosjenő 336-308,
Orvosi rendelő

20Q5. febrüár 15. Dr. FetiérEszter
16. Dr, Gelencsér líimás
T7. Dr. FehérEszter
IS. Dr. GaálCaíieUa
19. Dr. .Kovács Levente
20. Dr. Kovács Levénte
21. Dr. Kovács Levente
22, Dr. FehérEszter
23, Dr. GelenGsér Tamás
24. Dr-Fehér Eszter
25. Dr. Gaál Garietla
26. Dr. GaaÍ Garietla
27. Dr. Kováes Lévente
28. Dt. Kovács Levente

2ÖD$. március Ql. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Gelencsér 'Iámas
03. Dr. I;ehér Eszter
04. Dr. GaálGariella
05. Dr. GaáI Gáriella
06. Dr. Gaál Gariella
07. Dr. Kovács Levente
OS. Dr. FehérEszter
09. Dr. GelencsérTamás
10. Dr. Fehér Eszter
11. Dr. Gaál Garieila
12. Dr, Geleacsér Tamás
13. Dr. Fehér Eszter
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Kövács Levente

Hétvégi ügyelet:
Szombat reggel 8 órától
Hétfö reggel 8 óráig

336-187

Dr. Feher Eszter
Ürom, Kevély u. 32.
Tel. : 06-30-35-22-047

Dr. Gaál Gariella
Uröm, Rákóczi P. utca 80.
Tel. : 06-70-94-05-919

Dr. Kovács Levente
Ürom,Honvéd utoa 24.
%1.: 06-30-49-35-324

Dr. GéleBcsérTamás
Uröm, Doktor utca 21.
1el.:06-30.96-09-772

^ ki . i I > Ö

Nyugdíjasklubunk
életéből

Klubunk a helyi önkormányzat - Mu-
veiődési Ház - szervezetében működött.

működik 20 éve már. Célunk: olyan tevé-
kenység, mely életminőség javító és érték-
hordozó.

Tavalyi programtervünk teljesítését -
döntően - a Pest Megye Onkormányzat
Szociális Alapjából nyert pályázati pénz
tette lehetővé. Mellette a Művelődési
Ház is a iehetősége szerint segített (lefa-
ragott költségvetéséből).

Működésünk: Tagjaí vagyunk már 15
éve (ennyi éves a Szövetség) a Nyugdíja-
sok és idösek "Eletet az éveknek" örszá-
gos Szövetségének. A Szövetség alapegy-
ségét, piliérét a Nyugdíjasklubok, Egyesü-
letek, Idősek klubjai alkotják.

A Szövetség tevékenységi köre például:
. Időskorúak érdekvédelme és képvi-

seiete
. Időskorúak egészségvédelme, üdül-

tetése

. Emberi, állampolgári jogok védeime

. Kuiturális tevékenység
Programjaink ráépülnek a fent emlí-

tett Szövetség éves eseményeire, az álla-
mi, helyi rendezvényekre, valamint a ta-
gok által betervezeítekre.

Említésre méltóak:

í^lko
Részt vettünk szinte teljes létszámmal

a Valkón megtartott Nyugdíjasklubok
Nemzetközi Béketalálkozóján.

A program: szentmise a Békéért a helyi
Római Katolikus templomban. Megemlé-
kezés és koszorúzás a valkói Béke kopja-
fánál.

Klubunk a "Nemzetközi Nyugdíjasok
BéketaláIkozója-Pilisborosjenő Nyugdí-
jasklub" feliratú emlékszalagot kötött az
emlékhelyen. A délutáni kulturális mű-
sorban klubunkbói fellépett Kiss And-
rásné Julika férjével, aki harmonikán kí-
sérte népdalait. Utazásunkat a Művelő-
dési Ház.fedezte.

Köszönjűk!

Gödöllő

A Szövetség (Pest megyei szervezete)
Gödöllőn emléktalálkozót rendezett. A
TANITOK ÉS NÉPMÜVELőK KLE-
BESBERG KÚNÓ emlékére.

Javaslatunkra (a megyéből több klub is
javasolhatott) negy helyi nyugdíjas peda-
gógus kapott DISZOKLEVELET, melyet
a Nyugdíjas Klubok és a település érdeké-
ben végzett munka elismeréséért kaptak.
Czigány Ferenc, Gröschl Györgyné, Szán-
tó Mária, Tóth Gáspár.

Közülük hárman falunk díszpolgárai
is. igen büszkék vagyunk rájuk.

Berekfürdő
Klubtagjaink közül 2004-ben is többen

élvezték Berekfürdő jódos gyógyvízét. A
víz igen jó hatású a mozgásszervi megbe-
tegedésekben (gerinc, csípő, térdizületi,
meszesedések) szenvedőknek és alkalmas
a balesetek utáni rehabilitációkra is.

Bécs - Múltunk-jelenünk címmel
Utazási irodán keresztül magyar ide-

genvezetővel Bécsben voltunk. Láttuk a
Schönbrunn-i kastély 44 termét, Stephans
Dom, Hofburg, Császári kripták - a ko-
porsók iparművészeti és kultúrtörténeti
jelentőségűek - és még sok nevezetessé-
get. A Habsburg Birodalom négy évszáza-
don át meghatározta országunk életét.

Debrecen - vonatLai
Végigsétálva a csodálatosan felújított

sugárúton megnéztük a Református
Nagytemplomot, Refbrmátus Kollégiu-
mot, majd a Déri Múzeumot, ahot a
"Munkácsy teremben,, időztünk. Itt lát-
ható Munkácsy Mihály világhírű Krisztus-
triiógiája: a "Krisztus Pilátus előtt"
(1881), a "Golgota" (1884) és az "Ecce
Homo!" (1896).

Déri Frigyes, Bécsben élő kereskedel-
mi tanácsos, 76 ezer aranykoronáért meg-
vásárolta az Ecce Homo-t. Halála után a

festmény, Déri hatalmas muvelődéstörté-
neti hagyaté.ka részeként Debrecenbe ke-
rült. A képek ienyűgözők. Megnéztük az
Egyetemet, ahol éppen Könyvszemle voit,
majd séta a nagyerdőben. Köszönjük Ma-
rosi Misi bácsi otthonos kalauzolását.

Eves ro ram'aink része volt:

. Felkérésünkre az Egészségügyi B. veze-
tője Keresztessy Péter, a Szociális B. ye-
zetője Galambos Ferenc és Györke Eva
szociális előadó, tájékoztatót tartott a
SZOCIALIS TORVENY AZ ON-
KORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJ-
TANDÓ TÁMOGATÁSOK címmel,
vonatkoztatva a helyi rendeletek aiap-
ján lévő lehetőségekröl. Vendégünk
volt Küller János polgármester úr is.

. Sétáltunk a Margitszigeten, ahol szak-
ember kalauzolt a Fővárosi Kertészeti

Rt. képviseletében.
. A Fővárosi Allatkertbe a "Nyugdíjasok

Hete" keretében látogattunk el.
. Délutáni találkozón voltunk (egy kis

társalgás címmel) a helyi Rendházban,
a nővéreknél.

. A Magyar Dalkör fergeteges mú'sort
adott az Idősek Otthonában ahol klub-
tagjaink és még számos idős helyi lakos
szórakozott együtt.

. A kapcsolatépítés, tartás jegyében az év
végi karácsonyt az Idősek Otthonában
tartottuk. Vendégünk volt Nagy Ibolya
Ulrika nővér, Küller János polgármes-
ter úr és Galambos Ferenc Szoc. Biz. el-
nöke. Meghitt, békés évet zártunk.

Szeretnénk ezúton i.s köszönetet mon-
dani Polgármesterünknek és minden
közreműködőnek, akik segítették a sike-
res pályázatot és ezáltal a fenti progra-
mokat is.

Külön köszönet Bereczkiné Szendrey
Eva a Művelődési Ház vott vezetőjének.
hogy éveken keresztül segítette munkán-
kat.

A Művelődési Ház új vezetőjének Ró-
na Krisztinának pedig iehetőségekke! teli,
tevékeny, sikeres éveket kívánunk falunk-
ban.

Osszejöveteleinket minden héten csü-
törtökön 14.30-tól 16.30-ig a Művelődési
Házban tartjuk, szeretettel várjuk a nyug-
díjas korúakat.

Minden kedves piiisborosjenői iakos-
nak boldog, békés újévet kívánunk'

Pilisborosjenő, 2005. 02. 08.

Tisztelettel:

Révész Arpádné
Nyugdíjasklub vezető

Utcai árus - Nyugdíjas
Ez az eset anyósommal (91 éves)

történt, egyedül volt itthon. Miután haz-
ajöttem a munkából este, ezí a törté-
netet mesélte el.

Az eset 2005. január 11-én volt.
Egy férfi jött kocsival, azzal az ürügy-

gyel csöngetett be (kapu zárva volt),
hogy lányomnak, Gyarmati JúSiannának
hozott csomagot, iányom nem rendelt
semmit.

Anyósom jóhiszemuen beengedte,
amit nem kellett volna.

Az utcai árus, mert az volt, a terasz

asztalon kipakolt, különféle dolgok vol-
tak nála, ahogy lenni szokott, többek
között egy kávés készlet.

Amit 120 000 ezer Ft-ért kínált. ha
megveszi, ingyen ad hozzá valami kaca-
tot. Anyósom nem vett semmit, az árus
elment.

Orülünk neki, hogy ennyivel megúsz-
tuk, mertjárhattunk volna rosszabbul is.

Ezek után kérdezem, hogy dolgozzak
nyugodtan, nem tudom, mire jövök haza.

Azért írom e levelet, hogy mással
ilyen ne történjen meg.

özv. Gyarmati Lajosné
Pilisborosjenő Fő u. 13. sz.

2005. 1. 20.
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Vízkereszttől nagybőjt kezdetéig
tart a farsang. Mindkét időszak egyes
napjainak érdekes nevei alakultak ki
hajdan, a hozzájuk kötődő szokások,
hagyományok jelzésére. E jelentések
többnyire már feledésbe merültek, de
az elnevezésekkel itt-ott még talál-
kozhatunk, ezért gyűjtöttük őket cso-
korba, Bálint Sándor néprajzkutató
szómagyarázataival együtt.

A farsang régtöl fogva a lakodal-
mak ideje, ezért aztán a vízkeresztet
követő vasárnapokat így is nevezték:

.első menyegzős vasárnap, másod
menyegzös vasarnap...

A farsang utüisó harmailfél hetc
egykor már a böjti előkészület idősza-
ka volt, a rógi kifejezés szerint
böjtelo. Mivel cz leginkább februarra
esik, innen a hónap régi elnevezése:
böjt elé hava, böjtető, majd március-
nak böjt más (második) hava, más-
ként böjtmás. A böjtelő vasárnapjai-
nak nevei: hetvened-, ha vanad- illet-
ve ötvenedvasárnap. Görög katoliku-
soknál más böjti hagyományaik foly-
tán hatvanadvasárnap a húshagyó-
vasárnap, az utána lévő héten már
megkezdték az enyhébb böjtölést,
amely a következő vajhagyóvasárnap
múltán vált teljessé: a hús mellett
semmiféle más állati terméket, így te-
jes ételeket, vajat, tojást sem fogyasz-
tottak;

A farsang utolsó csütörtöki napjá-
nak neve kövércsütörtök, de a mold-

vai csángók halottak húshagyata, ha-
lottak csetertekik néven is emlegetik.
Ezen a napon jó ételeket szoktak
főzni, fánkot sütnek, és este Isten ne-
vében ajándékul adják a szegények-
nek, akik imádkoznak a család halot-

taiért, de azért is, aki az ajándékot vit-
te. E'szokás valaha általánosan elter-

jed't lehetett, de ahol már elfelejtet-
ték, ott az elnevezésnek más jelentést
tulajdonítottak: ezen a naponjó zsíro-
san főznek, folyton esznek, mert úgy
vélik, hogy csak így számíthatnak az új
évben bő termésre, kövér disznóra.

A farsangi időszak három utolsó
napja a farsang farka, farsanghárom-
napok, háromnapok, illetve húsha-
gyó, húshagyat, a legvidámabb, legza-

josabb mulatságok ideje, mielőtt
megkezdődik a negyvennapos böjt.

Hamvazószerda a templomi ham-
vazásról kapta a nevét, de hívták
böjtfőszerdának, böjtfogadószerdá-
nak is. A következő napnak beszédes
neve van: zabálócsütörtök, torkos-
csütörtök, tobzódócsütörtök, kisfar-
sang, illetve csonkacsütörtök néven is
ismerik. Ezen a napon felfüggesztet-
ték a böjtöt, és megették a farsangi
ételmaradékot, hogy kárba ne vesz-
szen. Utana viszont szigoróan oetar-
tották a böjti előírásokat, sőt, egye-
sek még a közelmúltban is egészen
kemény penitenciát fogadtak: nagy-
böjt egész ideje aiatt csak negyven-
szer, azaz naponta egyszer ettek,
naplemente után. Ezt hívták
negyvenelésnek.

A nagyböjt heteinek és vasárnap-
jainak is saját elnevezései voltak. Az
első hét (hamvazószerdától kezdve) a
csonkahét vagy húshagyóhét, vasár-
napja csonkavasárnap vagy böjt elő
vasárnap. Második vasárnap: böjt
másod vasárnap vagy nevetlenvasár-'
nap. A harmadik böjt harmad vasár-
nap, böjtközépvasárnap, fébűtvasár-
nap - utalva a böjti időszak félidejé-
re. Görög katolikusoknál ez a ke-
reszthódoló vasárnap. Ezen a napon
vecsernye után fölkeresték az útszéli,
határbéli kereszteket, ahol közös áj-
tatosságot tartottak.

A rákövetkező szerdát is külön

névvel illették: böjtközépnap, böjt
dereka, félböjtszerda. A negyedik hét
neve: sükethét, süketvasárnap. Gu-
zsahét, guzsalyütővasárnap megneve-
zése arra utal, hogy az asszonyok be-
fejezték a télen végzett szövés-fo-
nást, mert tavaszodott, kezdődött a
mezéi munka. Otödik a feketehét, fe-

kete-vasárnap. E naptól a feltámadá-
si szertartásig a templomi feszülete-
ket, továbbá a főoltár képét violaszín
lepellel takarták el, taián a nap evan-
géliumával összefüggésben: "Jézus
azonban eltűnt, és kiment a temp-
tomból. " Odahaza is fekete kendővel,

ruhával takarták !e a szentképeket.
Hatodik a virághét, illetve virágva-

sárnap, amelyet a nagyhét követ.
N.J.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Pi}>sboros|eno községben 2005.
janaár hőnapbaa

Hazasságot kötöttek:
Plesz Katalin Dóra és "Veres

György

Ethunytak:

Csíl<y Tamás (64 év)
Szedmák István Arpád

(57 év)

PilisborQsjenö, 2005. február 2.

Keresztény Anikó
anyakönyv'ezető

fTisztelt Szerkesztoség!

A Piiisborosjenői Hírmondó 12.
évfolyam 1. számának 5. oldalán
megjelent cikk 2. bekezdését kérem
helyreigazítani az alábbi szöveggel:

A déli harangszót követöen a
Pplgármesteri Hivatal valamennyi
munkatársa egy helyiségben három
perces néma csönddel emlékezett
meg a dél-kelet ázsiai szökőár áldo-
zatairól.

Ezen a napon, ebben az idöpont-
ban a Polgármesteri Hivatal előtti
zászló nem teljes terjedelmében
lengett.

Pilisborosjenő, 2005. február 2.

Köszönettei:

Vargáné Vass Eva sk.
jegyzo

HIRMONDO

VenciéQszobák fűrdőszobával kiadók Űrömön
Telefon/tax: 06 26 350-631

'\
1
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PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HiVATALOS LAPJA

Feteiős kíadó:

képviselo-testület Kulturáiis és Sport Bizottsuga
Foszerkészto: Görög Athena

SzerkesztBbizöttság:
dr. Fiák István, Keresztessy Péter, Kozáry Vilmos

A szerkeszteség címe:
2uy7 PiüsböFcsjeno, Ezusthegyi ut 26
E-mail. mediaintx@maíl. datanét,hu

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megietenik: havonta, lapzáfta minden hónap 25-én.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1999.
leFJeszti a Mag)'ar Posta
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A legáldottabb kéz a földön,
A te kezedjó Anyám
rettentő semmi mélyén álltam
Köze/gő /éíem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm

S a fényes fóldre helyezett. ..
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

?z a kéz a/d/a, szenteli meg
A napnak étkét, italát
?z o kéz va//a/t é/etére

Gyilkos robotos rabigát,
?z tette értünk nappalokká
A nyugoldalmi perceket...
Add ide, - csak egy f>illanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Hq éjsötétbe dőlt a fóld,
Hányszor csorduít a bánat könnye,
Amf't szememről letörölt,

Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! -
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

A Isépviseto-testNet hírei

Interpeüácié

Döbfoeiiet

HAvataíasan az MO-réi

Interjű Fodor'FataássaI

Igyisteliet...

Ha megkondult az est harangja
keresztvetésre tanított,

Felmutatott a csillagokra,
Ugy magyarázta : ki van ott;
Vasarnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.. .
Add ide, - csak egy pillanatrq, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól. ha néha néha
?/ is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyű rút! -
Ne hidd Anyám, ne hidd hogy egykor
feledni bírnám ezeket! .. .
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, högy így drága két kezeddel
Soka vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! -
Add ide, - csak egy pillanatra. -
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a fóldön
A íe két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örökjóság s Szeretet! -
Némán, nagy, forró áhítattal
Csóko/om meg a kezedet!

(D. j.)

Nlájus első vasámapján
az édesanyákat köszöntjük

RT LO Háziink tája

Kvozanítö állomás

'S'^^esw.'MsalSiKíüiiSÍBk.
B, OTTE

Fóruin

Efealtás

Rfiiideletek
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Márciusban a képviselő-testület öt (!) alkalommal tartott
ülést, 3-án, lö-én, 21-én, 23-án és 31-én. Március 3-án a képvi-
selő-testület folytatta a 2005. évi költségvetésröl szóló rendelet-
tervezet tárgyalását. Küller János polgármester által előterjesz-
tett rendelet-tervezet 96 700 OOÖ,- Ft mú'ködési hiányt tartalma-
zott a tárgyalás megkezdésekor, mely szerint az önkormán^zat
és intézményei - Polgármesteri Hivatal, Altalános Iskola, Ovo-
da, Művelődési Ház, ONO - működtetéséhez 2005. évben
96. 700.OOO,- Ft összeget a működési bevételén túlmenően a fej-
lesztésekre félretett, vagyonértékesítésből befolyt pénzből lehet
fínanszírozni 2005-ben. A képviselő-testületnek tehát az volt a
teladata, hogy könyörtelenül lefaragja a 96.700.OOO,- Ft mérté-
kű működési hiányt, mert annak fínanszírozása a fejlesztésre
telretett közös vagyonunkat emésztheti fel, s ha felemészti, ak-
kor nem tudunk utakat, járdákat, játszóteret és orvosi rendelőt
építeni. A képviselő-testület Küller János polgármester által
96 700 OÖO,- Ft mértékű hiánnyal előterjesztctt 2005. évi költ-
ségvetési rendelet-tervezetet ennek tudatában bevételi és ki-
adási soronként haladva vizsgálta felül. Ezen munka közben két
szemlélet ütközött folyamatosan: a muködési költségeket folya-
matosan lefaragni kívánó, a fejlesztéseket preferáló szemléiet
ütközött az önkormányzati feladatokon kívüli tevékenységeket
- dalkörök, hagyományőrző klubok - is finanszírozni kívánó
szemlélettel. A két szemlélet ütközése költségvetési soronként
tapasztalható volt. Egy tényt azonban egyik szemlélet sem hagy-
hatott figyelmen kívül: a koldustól nem leliet kölcsön kérni, a
n'ncsből nem lehet szép álmokat és vágyakat finanszírozni, a
^épszerű döntések meghozatalához az önkormányzatnak jelen-
leg csak a fejlesztési vagyon felélése árán van pénze. Az pedig
az egész képviselő-testület felelőssége, hogy a működési költ-
ségvetést a lehető legkisebb hiánnyal fogadja el annak érdeké-
ben, hogy a fejlesztési vagyonból minél több maradjon a jelen-
leg előkészítés alatt álló fejlesztésekre, így különösen az új or-
vosi rendelő építésére, az utak karbantartására és új utak építé-
sére.

A képviselő-testület 2005. március lü-én folytatta a 2005.
évi költségvetés tárgyalását annak érdekében, hogy a törvényi
határidőre - 2005. március 17. - olyan 2005. évi'költségveté-
se legyen Pilisborosjenőnek, amely a lehető legkevesebb mű-
ködési hiányt tartalmazza. A március 10-i üiésén a képviselő-
testület a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta saját
Szervezeti és Működési Szabáiyzatát, és számos ponton mó-
dosította azt.

Hiába állapodtak meg a képviselő-testület tagjai a 2005.
március 10-i ülésükön arról, hogy a 2005. évi költségvetési ren-
deletet a törvényi határidő utolsó napján - 2005. március 17. -
kívánják elfogadni, s ezzel egy teljes hetet adnak a Polgármes-
teri Hivatalnak arra, hpgy az eddigi munka eredményeit vezes-
se át a rendelet-tervezeten, Küller János polgármester nem
hívta össze a képviselő-testület ülését 2005, március 17. napjá-
ra. Végül több képviselő interpellálása és felháborodott felszó-
lításának hatására Küller János polgármester a 2005. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadására törvényben megállapított ha-
táridő - 2005. március 17. - utáni időpontra, 2005. március 21-
ére hívta össze a képviselő-testület következő ülését, melyen a
képvisető-testület elfogadta az önkormányzat 2005. évi költ-
ségyetéséről szóló rendeletet.

Am az előterjesztő által korábban el nem végzett munka
megbosszulta magát: a rendelet forráshiányt megállapító szöve-
gébe hiba csúszott, a képviselő-testület hibás mértékű forráshi-
ánnyalfogadta el a 2005. évi költségvetést. Emiatt a képviselő-
testület 2005. március 23-án újabb ülést tartott, s a hibát kijavít-

va módosította a két nappal korábban elfogadott költségvetési
rendeletet.

A 2005. március 31-i ülésén a képviselő-testület elfogadta a
Pilisi KOTET - s egyben Pilisborosjenő - hulladékgazdálkodá-
si tervét. A képviselő-testület döntött ingatlanok értékesítésé-
röl is: a 03 helyrajzi számú ingatlanból 563 m: terület, illetve a
499/30 helyrajzi számú ingatlan eladásáról. A képviselő-tesíü-
let módosította a Malom-dűlő területére vonatkozó szabályo-
zási terv elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést. A képvi-
selő-testület döntött a 015/47 helyrajzi számú ingatlan belterü-
lethez csatolásáról, s ezzel a helyi Tűzoltó Egyesület uj tűzoltó-
szertárának a volt "Tüzép" telepen történő elhelyezését készí-
tette elő. A képviselő-testület döntött az önkormányzati tulaj-
donú 092 helyrajzi számú út megosztásáról, és a játszótér kör-
nyékének belterülethez történő csatolásáról annak érdekében,
hogy a játszóteret pályázati pénzek bevonásával fel tudja újíta-
ni. A képviselő-testület elfogadta a 2005. évi közbeszerzési
ütemtervet, mely a 2005. évi fejlesztések lebonyolítását szolgál-
ja, továbbá döntött a Közbeszerzések Tanácsához történő beje-
lentkezésről is.

Dalosiné Molnár Ilona főépííész asszony tájékoztatta a kép-
viselő-testületet az orvosi rendelők elhelyezésére szolgáló
Egészségház tervezésére kiírt tervezői pályázat végeredményé-
ről. Az első helyezett Bozsódi Csaba és Bozsódi Zsolt (társter-
vezők: Pankotai Gyula, Venczel Tamás, 7. Dimenzió Építész
Iroda Kft., Körtér Műterem) tervezők pályázata lett. Második
helyen végzett Tekeres Ildikó (társtervezők: Czér Péter, City
Consult '95 Kft.. Vadász és.Társa Építész Kft. ) tervező pályá-
zata. Harmadik helyen végzett Bihalyné Szegedi Magdolna
(társtervezők: Kiss Ferenc, Bihaly Márton) tervező pályázata.
Mindhárom pályamu kitú'nő munka, melyeket a falu lakossága
a Művelődési Ház nagytermében tekinthet meg április máso-
dik felében. Egyúttal a zsűri elnökének vezetésével megkezdő-
dik a tervezési szerződés kido'. gozása az első helyezett terve-
zőkkel annak érdekében, hogy a nyertes pályaműből konkrét
engedélyezési tervek szülessenek, s 2005. év végére elkészüljön
az új orvosi rendelők elhelyezésére szolgáló Egészségház. A
képviselő-testület megkezdte a faluegész területére kiterjedő
kábelteievíziós rendszer megvalósításáról szóló ajánlat tárgya-
lását, s az ajánlattevő Telsat Kft-vel történő konkrét szakmai
egyeztetések lefolytatását az illetékes szakbizottságok hatáskö-
rébe utalta.

A képviselő-testület véleményt nyilvánított a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium által az MO nyomvonalának lehetsé-
ges változatai és ezek környezeti hatástanulmánya kidplgozásá-
val megbízott UnitefKft. által elkészített tanulmánytervben fog-
laltakról. A képviselő-testület az összes körülményt mérlegelve
a tanulmánytervben Dl megjelölésű, Pilisborosjenő lakott terü-
letét nem érintő, s mindvégig alagútban haladó nyomvonal kor-
rigált változatát tudja elfogadni. A képviselő-testület felhatal-
mazta Küller János polgármestert arra, hogy Pilisborosjenőt
képviselve részt vegyen az MO nyomvonalának falunkat érintő
szakaszáról szóló, valamint falunk településfejlesztési terveit is
magában foglaló tárgyalásokon. A képviselő-testület egyúttal a
Pilisborosjenői Hírmondóban tájékoztatja a falu lakosságát az
Unitef Kft. által kidolgozott nyomvonalváltozatokról. A képvi-
selő-testület egyúttal falugyu'lést hívott össze 2005. április'22.
18.00 órára a Mú'velődési Ház nagytermébe, ahol a szaktervezők
és a GKM képviselőinek bevonásával kikéri a falu lakosságának
véleményét az MO nyomvonalterveiről. A konkrét nyomvonal-
tervek megtekinthetőek a Művelődési Házban.

Helyszmi Tudósító

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

INTERPELLÁCIÓ
az Ötv. 19. § (2) bekezdés a) pontja és az SZMSZ 37. § (2)

bekezdése alapján Küller János polgármester részére

Tárgy: a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet-ter/ezet
elfogadása

Tisztelt Polgármester ár!

A heiyi önkormányzatok számára a saját 2005. évi költ-
ségvetésük elfogadására nyitva álló íörvényi határidő a mai
napon lejár. A képviselő-testület a 2005. évi költségvetés so-
ronkénti felülvizsgálatával 2005. március 10. napján - tehát
éppen egy hete - végzett. Tudomásom szerint a felülvizsgálat
eredményeképpen átdolgozott 2005. évi költségvetés tei-veze-
tét On tegnap átvette a Pénzügyi Iroda vezetőjétől.

Az SZMSZ 12. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testü-
let ülésének összehívása az On joga és egyben kötelessége. Az
SZMSZ 11. § (1) bekezdése szerint a képviselö-testület rend-
kívüli ülésének összehívása is az On joga és egyben kötelessé-
ge. Az SZMSZ 11. § (2) bekezdése szerint On köteles a rend-
kívüli ülést összehívni az ok felmerülésétől számított 15 napon
belü! - tehát akár már aznap -, ha

a) azt jogszabály kötelezővé teszi (tásd a 2005. március
17-i törvényi határidő);

b) a képviselő-testület erröl határozatot hoz (a 2005.
március 3-i üiésen a képviselő-testület abban állapo-
dott meg Onnel és a jegyzővel, hogy On legkésőbb
2ÖÖ5. március 17. napjára összehívja a képviselő-testü-
let ülését);

c) azt halaszthatatlan ügyek indokolttá teszik (lásd a
2005. március 17-i törvényi határidő).

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése szerint sürgősségi indít-
vánnyal kellett volna Onnek a 2005. évi költségvetési rende-
tet-tervezetet előterjeszteni, mivel a jogszabályban előírt ha-
tárido - 2005. március 17. - mulasztása és az ebből fakadó ön-
kormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem
terjeszthető be a 2005. évi költségvetési rendelet-tervezet. Az
SZMSZ 20. § (2) bekezdése szerint sürgősségi indítvánnyal
rendelet-ten'ezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a rende-
letalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő
olyan határidővel, hogy a jogszabályi előírás másképpen nem
teljesíthető. Esetünkben erről van szó.

Kérdésem: Miért nem hívta össze a képviselő-testület ülé-
sét a törvényi határidő - 2005. március 17. - betartása érdeké-
ben? Miként kívánja kártalanítani Pilisborosjenő Község On-
kormányzatát a jogszabályellenes mulasztása eredményekép-
pen e&etlegesen felmerülő károktól?

Udvözlcttel:
dr. Fiák Ish'án

képviselő

Vajon mtért nem hívta össze Küller János
potgármester a képviseiő-testütet űlését a tör-
vénybeR megftatárQzotí időhatár utoteó napjára,
azaz20Ö5. márGius 17-éfea2005. évi kQltségve-
tési rendelet elfogadására, annak ellenére, bogy
a Répviselő-testület tagjai ebben állapodtate meg
a teépviselő-testüN: 2005. raárcius 10-i ülésén?

Nem tudta Kütler Jénos polgárrnester azt,
hogy az áflam forrásokra történo pályázato-
kon vaió indulást kockáztatta azzal, hogy az
Onkormányzatnak ne legyen a torvényi határidő-
r@ eifogadott és a TAH-hoz leadott 2005. évi kölí-
ségvetése?

Hogy várja et Küller János polgármester
községünk adoflzetőitőt azt, hogy határidő-
ben fizessék be az őket terhető adókat, ha ő ma-
ga kepteten határidőben Összehívni a képviselő-
testütet ülését az önkormányzat számára oty fon-
tos rendelet törvényben meghatározott határidő-
re történő elfogatíása érdekében?

Míért lerjeszt be az egész kottségvetés át-
ctotgozására irányuló roódQsítási favaslatot a
törvényben meghatározott eifogadási határ-
ídŐ - 2005, március 17. - után, 2005. március
21-én Küller János potgármester? Előterjesztő-
ként miért nem melléRelte ezen módosításí ja-
vasiaíait már 2005. február 10-én, amikor a kép-
viselő-testület Clé terjésztette a 2005. évi köttség-
vetési rendelet tervezetét? A 2005. március 19-i
kettu Fnódösítés) jayaslatait miért épp a 2005.
március 17-i törvényt határidő után terjesztette
be? Niért a törvényi határid& után vítágosodjk
meg etméje a rendelet-íervezet efőterjesztőjé-
nek? Egyáltaláo tisztában vw azzál, hogy egy
hónappai korábban mitteqesztett efő?

Ha soha nem tuct határiclőben elkészülni
a munkálával, nem iteltene más foglafkozás
után néznie?

Pi!mborosfenői Adófizető

KÖZLEMÉNY
közgyógyellátási igazolványok cseréje

A közgyógyellátási igazolványok szóló 28/1993. (II. 17)
Korm. rendeletet módosító 49/2005. (III. 23) Korm. rendelet
értelmében a közgyógyeilátási igazolványok éi-vényességének
időtartama egy év.

Ennek értelmében 2005. április 30-ig érv'ényesek azok
az igazolványok, melyek érvényességi határidejeként a "vis-

szavonásig" szó van megjelölve, illetve az igazolvány sorszáma
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számmai kezdődik.

Kérünk minden közgyógyellátási igazolvánnyal rendel-
kező személyt, haladéktalanul keresse fel a Polgármesteri Hi-
vatalt ügyfélfogadási időpontban és jelentse be az új igazol-
vány iránti kérelmét. A kérelmezőnek az igazolvány kiállítá-
sának alapjául szolgáló ok, tény fennállását igawlnia kell.

Pilisborosjenő, 2005-04-08
Vai'gáné Vass Eva

jegyzo



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

^ ^

HIVATALOSAN AZ MO KORGYURU
PILISBOROSJENÖI SZAKASZÁRÓL

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Ennek az újságnak a hasábjain eddig több neves szemé-
lyiség, egyesület, és állampolgár véleménye jelent már meg,
most azonban hivatalos tájékoztatást szeretnék Onöknek ad-
ni a települést leginkább érintő kérdéséröl, az MO köi-gyűm je-
lenle^i helyzetéről.

Magyarország 2004. évi EU-s csaflakozása után, élénkü-
lés tapasztalható a közlekedés országos hálózatának fejlesz-
tése, autópályák építése-, és előkészítése terén, valamint is-
mét a parlament elé került Budapest Agglomeráció Terület-
rendezési Terv is. A terv tartalmazza az Országos Területren-
dezési Tervben (OTrT) már meghatározott Budapest körüli
körgyűrű (MO) nyomvonalával kapcsolatos paramétereket,
mind szöveges, mind térképi melléklettel.

A térképi melléklet MO nyugati szektorában, vagyis a 10-
es és 11 főközlekedési út közötti szakaszon, a község lakos.sá-
ga által korábban már elvetett, Pilisborosjenőt hátrányosan
érintő nyomvonalat tartalmazza. A törvény-tervezet megjele-
nése után - a képviselő-testület felhatalmazása alapján -, a
hivatal minden lehetséges helyen írásban jelezte tiltakozását
a tervezett nyomvonal ellen.

Levelünkben jeleztük, hogy képviselő-testületünk a
27/2004. (II. 19. ) határozatával olyan módon módosította
Pilisborosjenő érvényes szerkezeti teivét, amely megfelel az
OTrT-ben előírt törvényi előírásnak, és kijelölte a település
által lcfogadható nyomvonalat, valamint megfogalmazta a
nyomvonallal szemben támasztott elvárásait is, miszerint: "Az
MO nyomvonalát PiUsborosjenő közigazgatási területen kizáró-
/(<;,' ulagúthan k'het vezetni, illetve kijelölni."

2005. év márciusában a Nemzeti Autópálya Rt., és az ál-
tala megbízott szakértő cég, egyeztetést kezdeményezett a
MO nyomvonalára készítendő hatástanulmány tekintetében.
A cég által készített tervi mellékleten megjelent a Budakalász
és Uröm között már elfogadott-, valamint Uröm-Pilisborosje-
nő között lehctsége'i öt nyomvonal változata.

A hivatal és képviselő-testület úgy ítéli itieg, hogy ezek
között van egy' olyan, amely Pilisborosjenő lakossága számára
is elfogadható. Kielégíti mind az OTrT-ben meghatározott
törvényi-, mind Pilisborosjenő lakossága által is elfogadható
paramétereket.

Ajavasolható "Dl" jelünyomvoncil: Uröm és Budakalász
között, a közútról megközelíthető rácsatlakozással, alagútban
halad mind Uröm egy részének-, mind Pilisborosjenő köz-
igazgatási területének jelentős részén. Az alagút nem érint
már beépített területeket, és a beépítetlen területek közül pe-
dig, kizárólag kereskedelmi - szolgáltató célra kijelölt övezc-
tek alatt halad majd. Az alagút másik vége, a 10. számú fő-
közlekedési útravaló rácsatlakozás- és a szintbeli elhelyezke-
dés miatt, a külső-Bécsi úton lévő hulladék-lerakó bánya te-
rületén tör a felszínre, és ajelenlegi-, valamint a teivezett 10.
főutat felüljáróban keresztezi. Az előzetes tervek szerint,
Pilisborosjenő területén csak egy, szűróvel ellátott szellőztető
megépítése szükséges.

A hivatal számára előzetes tájékozatóként átadott
nyomvonal- és alagút terv, a Művelődési Házban megtekint-
hető lesz 2005. április 14-től, és további tájékoztatás céljából
2005. április 22-én, 18 órai kezdettel falugyulést tart a képvi-
selő-testület a Művelődési Ház földszinti nagytermében,
amelyre ezúton is szeretettel meghívunk minden érdeklődőt.

Pilisborosjenő, 2005. április 2.

TISZTELT PILISBOROSJENŐI
LAKOSOK!

Ezúton értesítjük Onöket,
hogy Pilisborosjenő Onkormányzata

2005. április 22-én (péntek)
18 órai kezdettel a Reichel József

Művelődési Ház nagytermében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart az MO-s körgyurű Pilisborosjenőt érintő szaka-
szának nyomvonalával kapcsolatban.

(A tervezett nyomvonal térképi vázlata
megtekinthetö 2005. április 14-től
a művelődési ház nagytermében,

a tervezett Egészségház tervpályázat
anyagával együtt.)

Küller János s. k.
polgármester

iVlíeghívó
Tisztelettel kérünk és várunk minden egyesületi tagot

és mindenki mást is, aki szeretné,
hogy szép tiszta faluban éljünk, jöjjön el április 16-án,

(szombaton) délelőtt egy közös takarításra.
Az előző évek gyakorlatához híven

idén is összeszedjük a szemetet.
Zsákokról gondoskodunk. Kesztyűt ajánlatos hozni.

Találkozzunk reggel 9 órakor a Művelődési Ház melletti
parkolóban.

Pilisborosjenői Községvédő Egzesület
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EBOUÁS ÁPRILISBANI
Ríihtvjuk a T Lataság fígyetaét, togy a 2005. évi

feot@l@z@ eboltást veszetíség etletí az slábbi iáőpon-
tolcban tart|afc

Pfoltásí mS. Q4, m. 8-lOoráig
Hetye: Poigárffiesteri Hivatat parieotójs
KBittei-ület: 2005. 04. 18. 13-14 oráig
Hdyeí Pflisboi'Qs|Rno Béesi ut Kasza Jáaos potta|a
Póteltáss 2005. 84.25. 8-9éráig
Helye: Poigármesteri HÍ^ataJ partotója
Megkéreiii a lafeosokat, hogy az elozo évi &ltási

feóayvet hozzák magukltat!
Az ebolaás ctfla 2006. - PtNb
Tisztélettel:

Dalosiné Molnár Iloiia
főépítész

Vargáné  ss Eva.
^gyzo

Dr. MölnárAitila
állatarvos
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Az ember nem hisz a szemének.
Lehet ezt így is? A tél által tönkretett,
kátyús, pókhálósan összetört, veszélyes
útból járható, veszélytelen utat vará-
zsolni, mégpedig két nap alatt?

Történt, hogy húsvét előtt néhány
nappal Pilisborosjenőról Urömön át a
mindenki által "menekülő útnak" neve-
zett szakaszon mentem ki a repülőtérre.
(Másfél eve, mióta felépült a lakópark,
sokan választják ezt az utat, kikerülve a
10 es út rettenetes forgalmát, így ma-
gam is ezt az utat kedvelem). Igenám,
csakhogy majdnem tengelytörést szen-
vedett az autó. Az az autó, amely már
teljesen edzésben van, mert olyan ká-
tyúrendszer és tankcsapda-gyűjtemény,
mint amilyen például a pilisborosjenői
Ezüsthegyi úton van, példátlan az or-
szágbai.

Hál' Istennek megúsztam a tengely-
törést, kijutottam időben a reptérre.
Néhány nappal később, feledve a ko-
rábbi rossz élményt, ugyanazon az úton
jöttem hazafelé. De rá kellett jönnöm,
hogy cz az út mégsem ugyanaz az út. Ez-
úttal tükörsima, tökéletes burkolaton
közlekedtem.

Egyszerűen nem értettem, hogy mi
történt.

Felhi'vtam Uröm polgármesterét,
Lahoda Gáhort, hogy megtudjam a cso-
da okát.

- Valóban néhány nap alatt készüit
el az Urömöt Csillagheggyel össze-
kötő útszakasz. Az idei té! komoly
károkat okozott útjainkban, de fő-
leg az előbb említett szakaszon, és
miután nem volt lehetőség kátyú-
zásra, egyetlen megoldás maradt,
szakmai nyelven szólva: kiegyenlí-
tés plusz szőnyegezés. Atlagban tíz
centis vastagságú aszfalt réteget
kapott az út, ami nagyon jónak
mondható.

- Mcnnyibe keriilt ez az útszakasz?
- A 2 km hosszúságú útból kb. egyet

varázsoltunk újjá, ez 21 millió fo-
rintb^ került. 2004-ben 5 utat újí-
tötíunk fet, az idén pedig 18 utcát,
utat kívánunk javítani.

- Honnan volt, illen'e van en-e az ön-
konnányzatnak pénze ?

- Hallani sokféle szóbeszédet. Az
egyik ilyen "vád", hogy a 2006-ra
tervezett beruházás pénzét költjük
el az idén. Az igazság ezzel szem-
ben az, hogy az önkormányzatot
helyi civil szervezetek is segítik.
Talán sokan emlékeznek még a
tavalyi Bécsi úti csőtörésre, akkor
Uröm vállalta, hogy átengedi a 10-
es út forgalmát, és ezért 10 millió
forint "bánatpénzt" kaptunk. Ezt
egészítette ki az önkormányzat.
Amúgy pedig az MO-ás szerződést
bárki elolvashatja a helyi könyv-

tárban, amely pontosan tartalmaz-
za a 2006-os beruházás összes
részletét.

Az ürömi polgármester még azt is
hozzátette, hogy ezúton kér elnézést
mindazoktól, akik húsvét előtt nem
használhatták az utat egy napig az útja-
vítás miatt. Azt hiszem ezt mindannyian
elnézzük neki.

Meggyőződésem, hogy alig van olva-
só. aki ne érezne némi áthallást e szokat-
lan interjúban. Nem véletlen. Sokunk
életéí keserítette már meg hazánk egyik
legszebb falujának legrosszabb útjaival
büszkélkedő önkormányzata. Nem ér-

tem, ha a szomszéd faluban két nap alatt
elkészült egy kilométeres út aszfaltozá-
sa, akkor nálunk miért nem lehet évek
alatt sem kijavítani legalább a legforgal-
masabb utcáinkat? Tudom, hogy sokan
vannak a faluban , akik hozzájárulnának
saját pénzükkel, erejükkel útjaink rend-
betételéhez. De legalább a szervezés csí-
ráit vállalja már fel a polgármester és a
hivatala.

Mondják, hogy a szomszéd kertje
mindig zöldebb. Ezúttal tényleg az, és
sajnos, mi ezúttal is csak reménytelenül
irigykedhetünk.

(göröK)

WQ3K Vá^
Első'és leefontosabb helyen, szeretném megköszönni a Német Nemzetiségi Attalá-

nos és Alapfokú Művészeti Iskola negyedik osztályának és osztályfőnöküknek Marika
néninek a színvonalas március tizenötödikei emlékműsort. Ezen túl pedig szeretném a
község lakóinak fígyelmébe ajánlani a következő hetek programjait.

Április 16. - 9 óra: Lakossági tájékozató az Egészségház tei-vpályázatáról. Előadó:
Dalosiné Molnár Ilona főépítész asszony. Utána alkotó délelőttre invitáljuk
az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket, hogy készítsék el, szerintük milyen
legyen az új egészségház.

Április 21. - 15 óra: József Attila vetélkedő. 3 fős csapatok még jelentkezhetnek a
könyvtárban.

Április 23. - 16 óra: Kitelepítési Emléknap
Április 28. - 18 óra: Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola

zenei tagozatának koncertje a Művészeti Oktatás Világnapja alkalmából.
Május 1. - 8 óra: Zenés ébresztés a falu több pontján. Zenél a Mondschein zene-

kar.

Május 22. - 14 óra: Madarak és Fák napja
Május 29. - 9 óra: Gyereknap

A Míivelődési Ház nagytermében április közepétöl megtekinthetőek az Egészségház
tervpályázatra érkezett alkotások, amelyek tizenhatodikán kibővülnek az itt a helyszí-
nen,' a gyermekek ésa felnőttek által készített műalkotásokkal. A kiállítás megtekinthe-
tő május 2-ig.

A programokra minden érdeklődött szeretettel várunk.
Rónü Krisztiiui

Intézménwezető

A községi könyvtár a következő könyveket ajánlja a kedves olvasó figyelmébe:

Baláw Erzsébet - Dede Géza: Kertünk évelö növényei
Részletes útmutató díszkerti évelő virágaink kiválasztásához, alkalmazásához és gondo-
zásához.

A növények, t'gy az évelők megismerése is hosszú időt vesz igénybé, és hogy őszinték te-
gyünk, teljesen talán nem is lehetséges. nem baj. Fogadjuk el, hogy ők társaink a ker-
tészkedésben. fedezzük fel igényeiket, "képességeiket" és bátran kísérletezzünk - ne
engedjünk a megszokás kényszerének. Az évelőkkel környczetünk formálásában a kor-
látlan lehetőségek kimeríthetetlen tárházát kaptuk ajándékba. Kellemes kertészkedést
kívánok és egyedi, kerttervezést a könyv segítségével.

Simon Cox: A Da Vinci-kód feltörése
A Da Vinci-kód feltörése című könyv értékes segítség mindazoknak, akikct érdekel a
Szent Grál legendája mögött rejtöző különös igazság.

Csukás István: Tükörbohócok (Füzesi Zsuzsa rajzaival)
Csukás István, a gyermekeknek írott művei révén is méltán népszerű Kossuth-díjas író,
ismét szívet mélengető gyermektörténettel lepett meg bennünket.
Él Budapesten egyjó és egy rossz tündér. Játékos ötlettől vczérelve szerepet cserélnek.
Ajó rosszalkodni kezd, a rossz pedigjó útra tér. Miként mindannyiunkban együtt él,
egymást formálja e két véglet, bennünk is mosolyt fakasztó gyermekcsínnyé szelídül a
jó és rossz örök ellentéte.
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Meg átnií és megszeretni ilisborosjenot
egy pillanat muve vo t

Inter|é loáoí lamássd, aki a Magyar Koztársaság Erdteairená Lov^keresztfét kai?ta

Még egyetemista volt, mikor elő-
ször kapcsolatba került a színészvi-
lággal, azóta számos darabban, film-
ben szerepelt, rendezett, tanított,
képviselt, és még ma is a Stúdió "K"
vezetöje.

A Stúdió "K" budapesti színházá-
ban találkoztam Fodor Tamással egy
interjú erejéig. Ahogy lementem a
pincelépcsőn, a kinyíló ajtó Alice
csodaországába vezetett. Nagyon
hangulatos kis pinceszínházba, ahol
körülbelül ötvenen férnek el, és így,
díszletek nélkül, csupaszon is érezhe-
tő volt, hogy milyen közvetlen lehet
egy-egy előadás hangulata. A körbe
rendezett székeken Némcth llona ál-
tal készített bábok ültek, nyomaként
a gyermekdarab próbájának. Az elo-
térben mindenütt fotók a társulat kü-
lönböző korszakaiból, és a falon lát-

hatók a díjak i.s, melyeket nyertek. Az
a helyiség, ahol az interjú készült, a
gyermekfoglalkozások színhelye,
ahol Németh Ilona rajzolni, festeni
tanít. A gyermekek munkái díszítik
itt a falat.

Az egész helyröl érezni, akik itt
dolgoznak, akik ezt megalkották, na-
gyon szeretnek itt lenni.

- Gyermckkon álma valósull meg mi-
kor színészkedni kezdett?'

- Nem. Egyetemista voltam, böl-
csész, kitöltöttem egy kérdőívet,
amelyben azt tudakolták, magyar iro-
dalom és pedagógiai tanulmányaim
mellett mivel foglalkoznék szabad-
időmben, és onnantól kezdve az ak-

kori szellemi élet központjának szá-
mító Egyetemi Színpadon töltöttem
majdtízévet: 1960-69-ig. Deközben,
párhuzamosan - talán mert az ottani
legendás színházi előadások és iro-
dalmi estek ismertté tettek- már ak-
kor különböző fílmekben szerepel-
tem. Mostanában gyakran tűzi műso-
rára a Filmmúzeum csatorna az első
fílmemet, ami Bacsó Péternek is az

első filmje: a Nyáron egyszeríí. Ez
1964-ben készült. Ettől kezdve a'Jó-
zsefAttiIa Színházban is mint színész

játszottam, pedig még nem fejeztem
be az egyetemet. Egy kis kerülővel -
ugyanis rendeztem az akkori Pince-
színházban és a (Radnóti Színház
elődjében) az Irodalnú Színpadon is -

1971-től a Stádió "K" színházi alko-
tóközösséget vezetem, amit persze
annakidején Oi-feo Stúdiónak hívtak.

- Hogyan kezdődött a Stúdió K és kik
voltak a tagjai?

- A Stúdió "K" kezdetben amatőr
együttes volt, olyan fiatal embcrek-
kel, akik ugyan nagyon komolyan
vették a színészi hivatást, ám nem tö-
rekedtek arra, hogy ezermesterként
minden színházban megállják a he-
lyüket, hanem kifejezetten ebben az
egy alakulatban, mely már akkor na-
gyon komoly művészi elképzeléseket
vallott. Napközben mindenki máshol
kereste a kenyeret, és hogy minél
több időt tudjunk együtt tölteni, el-
kezdtünk építeni egy közös házat
Pilisborosjenőn. Testvér-együttesé-
vel, Oifcó Báhegyüttessel két épületet,
az egyik, amelynek felső szintjén
most feleségemmel, Németh Ilonával
lakunk, a Patak utca 8-at, majd egy
évre rá a másikat, a Patak utca 12-t,

amelyben hosszú évekig az Orfeo
Bábegyüttes dolgozott Malgot István
vezetésével (belőlük alakult később a
Holdvilág Kamaraszínház). Ezek az
épületek valójában a műhelyt és ko-
lostort egyesítették, hiszen minden-
kinek csak egy 6 m2-es cellája volt, de
metlette komoly könyvtár, próbate-
rem és műterem szolgálta a művészi
munkát. 16 résztvevő, hol 16, hol 20
élt egy házban. A '60-as évek végé-
nek szóhasználatával kommunának
becézték ezt a közös munka- és 1ak-
helyet, és persze itt a faluban is ked-
ves gyanú lengte körül a házat, hogy
ha ott közös a lakás, a munka, az esz-
közök, "talán közösek a nők is". Hát
erröl szó nem volt. Az ilyesfajta kö-
zös muhelymunkára ma már a kő-

színházak is egyre gyakrabban szö-
vetkeznek, úgy, hogy két-három hét-
re egy elhagyott helyre költöznek, va-
lahová egy tanyára, kikapcsolják mo-
biltelefonjaikat, és ott nagyon inten-
zíven próbálnak, improvizálnak, al-
kotnak.

Aki régi pilisborosjenői, az emlék-
szik, hogy csodájárajártak a mi épít-
kezésünknek-, mert mindent saját
anyagból készítettünk, még a téglá-
kat is. Urömi mui-vából kézzel dön-
gölt, tömött betonelemekből épült
föl a ház. Es, amint egy csomó téglát
fölraktunk, a félkész termékre újabb
és újabb hitelt vettünk föl. Gépekröl
álmodni sem mertünk, kézzel kever-

tük a betont, házilag készítettünk a
nyílászáróktól kezdve mindent. Hát
sajnos ezt ma a bőrünkön érezzük.
mert borzasztá állapotban vannak
már az ablakok, főleg a lakatosmun-
ka rajtuk, mert bevallom, azt én csi-
náltam. Ez volt az életünk. 1972-ben

költöztünk ki oda, és azóta - leg-
alábbis a felső emeletet - mi még
őrizzük. Az alsó szintet eladtuk,
hogy a közben felnőtt akkori nemze-
déknek visszafízethessük a befekte-

tett tőkét. A hajdani két "művész-
ház" ma voltaképpen négy-öt család
otthona. A régiek közül sokan ismert
emberek lettek, van aki már meg-
halt, mint Gaál Erzsébet, akinek ne-
vét a JózsefAttila Színház általa ala-

pított stúdiószínháza őrzi, Oszkay
Csaba jónevű építész az Egyesült Al-
\amokb'dr\, Angelus Iván a most meg-
nyíló Táncművészeti Egyetemnek fő-
igazgatója lett, Szckely B. Miklós
(Laca), aki nélkül szinte nincs ma-
gyar művészfilm, saját színházat ho-
zott létre a Szentkirályi utcában, Fa-
zekas Pisti kedvelt kőszínházi színész
letí. Sokan új kisszínházi társulatot
vezetnek, néhányan a középső gene-
rációból továbbra is velem dolgoz-
nak. Mi pedig Németh Ilonával ma-
radtunk ős-gondnokok, javítjuk,
folyton alakítjuk a házat, amelynek
még most is csak egy része a mi laká-
sunk, a másik az igazából műhely,
ahol a bábok, ajelmezek, és a díszle-
teknek nagy része készül, ahol raktá-
rozzuk a kellékeket, és aho! tulaj-
donképpen a ferencvárosi Stúdió
"K" Színház adminisztrációs tevé-
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kenységének jelentős hányada is fo-
lyik. Szóval egyben iroda, raktár és
mú'hely.

Miért éppen Pilisborosjenőt szemel-
ték ki?

- Itt volt ismerös, aki igen olcsón ad-
ta a telket. Nem hiszi el, de 25 ezer
tbrintért vettük, nem ám négyzetmé-
terét, hanem az egész telket. Jó, hogy
akkor még temető volt a közelben, és
alig lakott ott valaki. Később állato-
kat is tartottunk, egész kis farmot,
nyúllal, csirkével, kacsával és - talán
az idősebbek emlékeznek arra a fur-
csa fiatalemberre, aki a régi temető
nagyra nőtt szamárkórói között le-
geltette a kecskéit, miközben verse-
ket tanult - nahát, az én voltam.

Persze mindezeken túl Pilisboros-

jeyő nagyon szép hely, és ameddig le-
het, ameddig bírom a hegyet, az asz-
falt és járda nélküli sarat a Patak utcá-
ban, meg a lépcsőket le az udvarra és
föl a házba, meg az eltakarítatlan ha-
vat, addig én szeretnék a faluban lak-
ni. Meglátni és megszeretni az, ahogy
szokták mondani, egy pillanat műve
volt, de maradni, ez már tudatos vá-
iasztás: igen, Pilisborosjenőn kell élni.

Volt időszak, mikor hetekig nem
voltam itthon. 1986-tól 1994-ig, 8
óvig a Szolnoki Szigligeti Színház fő-
rendezője, (majd országgyűlési kép-
viselőségem ideje alatt csak rendező-
je) voltam, a feleségem, Ilona pedig
ottani előadásaim jelmeztervezője
volt, ezért kétlaki életet éltünk, ő
még a Stúdió "K" akkor itt élő színé-
szeivel együtt hol itt, hol Szolnokon,-
hiszen, akik új tagok voltak az együt-
tesben, egy-két évre mindig kiköltöz-
tek. Amikor tudtam, amikor befejez-
tem egy próbaidőszakot, futottam
haza. Volt időszak persze, amikor
csapatostul szinkronizáltunk az ak-
kori Pannónia Filmstúdióban (12
évig szinkron-filmrendező is voltam),
sok filmsorozat magyar hangjai isme-
rósen csenghettek a borosjenőiek-
nek, anélkül, hogy tudták volna, eset-
leg a boltban találkozhattak a han-
gok gazdáival. Csendben jegyzem
meg, hogy bár a rádióban ma már ke-
vesebbet hallanak verset mondani,
de a Duna Televízió sok fílmjében
szereplő világsztároknak vagy csak
egyszerűen jó színészeinek mai napig
kölcsönzöm a magyar hangját.

- Mityen falunak tartja Pilisboros-
jenőt?

- Orülök, hogy majdnem a három-
szorosára nőtt a falu, az újonnan ide-

költöző emberek leképezik szinte
egész Magyarország társadalmát.
Orülök, hogy sok művész és művé-
szetre fogékony falubelim van, hogy
Jenő megmaradt "zsákfalu"-nak,
szóvat nem zavarja igazán a benzin-
gőzszagú átmenő forgalom. Ezzel
együtt egyre nagyobb gondot jelent
bejutni a városba. Azt látom, hogy a
jenőiek java része bent dolgozik,
mindennap közlekedik, és ez elég
nagy tortúra, éveket vesz el az ember
életéből az a napi egy-két átközleke-
dett óra.

Nem hiszem, hogy a község elma-
radott lenne. Tudom, hogy máshol
több puccos utca, felvirágzott köz-
épület van, de hogyha választani ké-
ne Uröm és Pilisborosjenő között,
akkor én Pilisborosjenőt választa-
nám, függetlenüt attól, hogy mond-
juk az iskola Urömön jobban néz ki.

Persze, jobban örülnék, havalami-
vel több pénz jutna a falura, ha gon-
dosabb gazdái lennének, ha felnőt-
tebb, felelősebb és békésebb lenne a
pilisborosjenői betpolitikai élet, de
érzem a saját felelősségem is. Sok-
szor hívtak a közéletbe, és sokan
megkerestek, hogy segítsek itt-ott.
Valamikor aktív politikus voltam, az
első szabadon választott országgyűlés
képviselőjeként. En azt a négy évet a
köznek szenteltem, többet nem aka-
rok. Más dolgom van a világban,
akadnak mások, akik ezt nálam job-
ban csinálják, mert ha nem tudok
100%-osan részt venni valamiben,
akkor inkább nem veszek részt. Lá-

tom, hogy Pilisborosjenőn, a közélet-
'oen éppenséggel baj van. Nagyon
nem látom a kiutat, de a nyilvánosság
talán jó megoldás volna, nem az egy-
mással betegesen nem kommuniká-
ló, hanem az egymással versengő
megoldások világa, nem az acsarko-
dás, hanem a kíméletlen, de tárgysze-
rű vita, nem a személyeskedés, ha-
nem a személyiség meggyőző ereje.
Lelkifurdalással mondom ezt, mert
erőm nincs a küzdelmekben részt
vállalni, de szurkolok ajó megoldás-
nak. A valóságos demokráciánál -
ami persze fárasztó és kudarcokkai
teli - még nem találtak ki jobbat.
Gyakorolni kellene.

- Mi a véleménye a müvészeti rendez-
vényekről?

- En szeretem például a Varsányi
Zsuzsának a helyi zenei és a képző-
művészeti élet összefogására, az itt
lakó értelmiség összehozására tett
erőfeszítéseit. Ha tudok, otí vagyok,

akár egy kiállítás megnyitóján, akár
egy koncerten. Ha felkérnek, és ép-
pen nincs a városban előadásom, szí-
vesen mondok verset nemzeti ünne-
peken, de leginkább az otthoni ven-
déglátás körülményei között megren-
dezett baráti beszélgetések légkör-
ében érezném jól magam. Valamikor
magam is kísérleteztem ilyen alkal-
mak szervezésével, erre utaltam a
Gárdonyi utcában, a Zsuzsáékná!
rendezett tárlatokkal kapcsolatban,
vagy szívesen gondolok a Matuz-Vas
házaspár, vagy a Selmccziék színvona-
las részvételével rendezett esemé-
nyekre.

- Es a müvészcti hetekről?

- Ha él egy faluban művészember,
aki tud valamit adni a saját falujának,
azon túl, hogy ott lakik, annak köte-
lessége adni, vagy kötelessége meg-
mutatni, mit tud. Ha a művészeti he-
teket valóban látogatnák, ha nem a
rideg "művházban" rendeznék, még
boldog is volnék.

Dóczi Orsolyával, aki szinkronren-
dező, gyakran dolgozom a budai Vil-
lányi úti stúdióban, de Borosjenőn
még soha nem találkoztunk. Időn-
ként, munkaszünetben eszmét cse-
rélünk, hogy "maguknál ott, azon az
oldalon mi van, hogy élnek", vagy
"nálunk meg ezen az oldalon... ". De
ritkán látom Hirtling Jstvánt, akinek
a háza elott naponta kétszer elme-
gyek, azután: már láttam szembe-
jönni az utcán Liikáts Andoit, akivel
valaha együtt dolgoztunk a Pince-
színházban, akár Hiidi Lacit, aki el-
nöke az Alternatív és Független
Színházak Szövetségének (amelynek
a Stúdió "K" is tagszervezete). El-
lenben Takáts Zoltánnal, aki ipar-
művész kovács, jó munkakapcsolat-
ban vagyok. Hajól belegondolok, az
ő aikotása adta a jelképét is ennek a
Stúdió "K" Színháznak , hiszen az ő
kovácsoltvas lámpája az a bizonyos
zöld lámpa, amiről meg lehet ismer-
ni a ferencvárosi Mátyás utcában -
"a zöld támpás ház" - a színházun-
kat. Egyszóval valóságos találkozó-
helye Pilisborosjenő az olyan művé-
szeknek, akik Pilisborosjenőn kívül
is megtalálják egymást, és ez jó,
mert így egyszerre lehetünk európa-
iak, patrióták és lokálpatrióták; ha a
Bécsi út túlofdalán (vagy innensőn?)
találkozunk egymással, szinte egy-
szerre kiálthatunk fel: "szevasz fa-
lumbeli!".

Sziehcn Rita
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Szabó János március havi kiroha-
nása az "Epé"-ben nem újdonság
számomra. Az sem, hogy cikkeit a
Kommunista Kiáltvány stílusában fo-
galmazza meg. Kicsit idejétmúlt ez a
bolsevik tempó, de lehet, hogy csak a
retro van ilven hatással Szabó János-
ra. Folyamatos sértegetése és a t'alu-
ból való elköltözésemre való buzdítá-
sa nem érdekel. Néhány ténnyel
azonban kénytelen vagyok kiegészí-
teni a ., Fiák úr nem tudja?" című írá-
sát. Nem árt néhány kijelentő mon-
dat a sok-sok felkiáltó és felszólító
mondat közé.

Tehat:

. A képviselő-testület 2004. már-
cius 25-i ülésén - azaz egy éve -
hatályba léptette a Lazarét bel-
területbe vonásáról szóló
9/2004. (III. 15. )Kt. rendeietet.

. A Lazarét a képviselő-testület
ezen döntésével lett Pilisboros-
jenö belterületi határán belüli,
beépítésre szánt kertvárosias la-
kóterületi építési övezet.

. Ettől a naptól kezdve kérhették
a Lazarét ingatlantulajdonosai a
Budakörnyéki Földhivataltól
azt, hogy - tekintettel az önkor-
mányzat 9/2004. (III. 15. ) Kt.
rendeletében foglaltakra - vonja
ki a művelési ág alól a Lazarét
területét.

* Az ügy érdekében az önkor-
mányzat 2004. március 25. nap-
ját követően többet tenni nem
tudott, mivel a földhivatali eljá-
rást az ingatlantulajdonosok
képviselői jogosultak lefolytatni.

. Az önkormányzat is türelmetle-
nül várja a Budakörnyéki Föld-
hivatal pozitív döntését, mivel a
Lazarét terütetén ő is rendelke-
zik ingatlan tulajdonnal.

Nos erröl ennyit. Egyébként nem
szidtam senkit, s főleg nem "hazu-
doztam". Szabn Jánosnak pedig csak
annyit üzenek: több munka és keve-
sebb alkohol bizton fogja növelni a
hatékonyságot.

dr. Fiák István

Urömiek és Pilisborosjenőiek
Egyesült Környezet- és

Egészségvédo Szervezete

Székheiy: 2096 Uröm, Rákóczi F. u. 20.
E-mail:
Telefon: 06-26-351-080

A Van jobb M- NÜLL Urömiek és
Pilisborosjenoiek Környezet- és
Egészségvédo Egyesülete ezúton fe-
jezi ki aggodalmát a globális környe-
zet, ezen belül a Pilisi régió környe-
zeti állapotának egyre fokozódó
romlása miatt. Aggodalmukat az a
tény indokolja, hogy a társadalmi,
gazdasági és politikai folyamatok je-
lenlegi fő iránya erösen determinál-
ja a térségünkben zajló kedvezőtlen
változásokat. Egyesületünk meggyő-
ződése szerint radikális fordulatra
van szükség ezekben a folyamatok-
ban annak érdekében, hogy a tö-
megközlekedés dinamikus fejleszté-
se következtében csökkenjen a
rendkívül környezetszennyező egyé-
ni gépjármű közlekedés káros hatá-
sa, és egy fenntartható növekeclési
pálya jelölje ki számunkra a fejlődés
útját.

A Pilisi régióban jelenleg, az átfo-
gó közlekedésfejlesztési koncepció
hiánya következményeként megva-
lósítandó intenzív közútfejlesztések
erösíthetik e kedvezőtlen tendenciát
(10-es főút, MO észak-nyugati szaka-
sza). A közútfejlesztés kínálatnövelő
gyakorlatából leszűrhető tapasztala-
tok egyértelműen mutatják, hogy az
ilyen és hasonló megoldások tüneti
kezelést jelentenek, és rövid időn
belüi a probléma hatványozott meg-
jelenésével kell számolnunk. Egye-
sületünk meggyőződése, hogy Buda-
pest lakóinak sem jelentenek megol-
dást ezek a fejlesztések, ellenkező-
leg, bizonyíthatóan tovább fog rom-
lani az érintett budapesti területek
környezeti állapota.

Napjainkban a 10-es út fejleszté-
sének kérdése került egyik központi
témaként a médiák híradásaiba, és
foglalkoztatja értheto módon közsé-
geink és a régió lakosságát. Fentiek-
kel összhangban, a 10-es út jelenleg
megépíteni szándékozott 4 km-es
szakasza helyett Egyesületünk sür-
geti a Pilisvörösvárt és Piliscsabát
közvetlenül elkerülő út megépítését,
mert ez a fejlesztés azonnali és nagy-
mértékű javulást hozna a két telepü-
lés lakóinak életében. Ennek értel-
mében támogatjuk a Levegő Munka-
csoport 10-es úttal kapcsolatos bíró-
sági beadványát.

Egyesületünk ugyanakkor értet-
lenségét fejezi ki a hivatalos tájékoz-
tatásban elkerülő útként megjelölt
útszakasz (ez a szakasz semmilyen la-
kott övezetet nem kerül el!) környe-
zetvédelmi engedélyének kiadásával
kapcsolatban, mive! az engedély nem
vonatkozik a megépítendő útszakasz
fontos csomópontjaira. Meggyőződé-
sünk szerint a csomópontok az út
szerves részét képezik, ezért a tárgy-
ban kiadott környezetvédelmi enge-
dély éi-vényessége a komplexitás hiá-
nya miatt megkérdőjelezhető.

Véleményünk szerint a térség kör-
nyezeti elemeinek kedvezfí állapota, a
lakó- piheno funkció megorzésére
irányuló törekvés nem ellentétes a la-
kosság érdekével, ellenkezőleg, olyan
érték megőrzését célozza, amely
mindnyájunk közös vagyona. Ezért
felkérjük az illetékes hivatalos szer-
veket, hogy késedelem nélkül tegye-
nek meg mindent a térségünkre vo-
natkozó átfogó közlekedésfejlesztési
koncepció kidolgozása, a tömegközle-
kedés fejlesztése és korszerűsítése,
valamint e közlekedési forma térave-
rését biztosító komplex intézkedések
bevezetése érdekében.

Uröm, 2005. március
Túri Gábor
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"ÁPRILIS 23-ÁN, szombaton
16 órakor a Polgármesteri HNatal elotti
KITELEPÍTÉSI EMLÉKOSZLÖPNÁL

megemlélíezést tartunkaz 59 éwel ezelőtt kitelepített
honfitársamk tiszteletére. Ezt kovetően szentmise lesz

templomunkban, amelyet a Mfívelődési Házban rendezetí
baráti faeszélgetés követ. Minden, a hagyuniányainkat tisztelő

érdeklodot nagy szeretettel várunk!"

Ném^t Kisebbsegi. Onkojmányzat

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Kis"jenöi"abszurd...
- Történt egy hideg, február végi va-

sárnapon, valószínűleg délelőtt, hogy
valaki megfúrta a művelődési ház nagy-
termének tetejét. Formaérzéke volt, hi-
szen szép egyenes vonalban, úgy jó 50
centi hosszú, 2-3 centi mély és 5-6 cen-
ti széles alakzatot kreáit a plafon majd-
nem közepére. Kellett hozzá egy jó
nagy létra - olyan, amekkora, de még
csak megközelítően akkora sem talál-
ható a házban. Kellett hozzá egy a há-
zat nyitó kulcs, ismernie kellett a riasz-
tót kikapcsoló kódot, és kellett hogy le-
gyen kulcsa a nagyteremhez is, hiszen
az i.s zái-va volt. Vissza 'is zárta a nagy
munka után. A törmeléket viszont ott-
hagyta a terem közepén. Mcg a kérdést:
az eszetten rongáláson kívül vajon mi-
lyen szándék vezette?

, S hogy miért valószínu a délelőtt?
Mert a polgármester arra sétált dél
tajban, és látta, hogy nyitva van az ab-
lak. Nem ment be, csupán hazaérve
szólt a látottról a szomszédjának, a
művelödési ház régi vezetőjének.
Opedig csak szerdán szólt a művelő-
dési ház jelenlegi vezetőjének, aki ab-
ban az időben beteg volt. De nem an-

nyira, hogy ne tegye meg a rendőrségi
feljelentést - amit talán azonnal meg
kellett volna tenni másnak is!

(A Budaörsi Rendőrkapitányság
már megkezdte ismeretlen tettes ellen
a nyomozást.)

- Errőljut eszembe. A Polgármeste-
ri Hivatal, vagy ha úgy jobban tetszik a
művelődési ház bejárati ajtajának egyik
ablaktáblája már november óta be van
töi-ve. S talán azért, hogy ez ne látsszon
olyan nagyon, haragoszöld krepp pa-
pírral gondosan beragasztották. Nem
mondom, hogy szép látvány. Nem za-
varja senkinek a szemét a hivatalban?
Nem működik a biztosítás? Nincs. aki
elintézze azt az egy telefont az ablakos-
hoz? Es azt sem zavarja, aki betörte?

- Leégett egy romos ház a Polgár-
mesteri Hivatal mellett. Jobb, ha így
mondom: közvetlenül a Tűzoltóságunk
épülete mellett. Ez már több mint egy
éve volt. Most meg húsvét előtt -a
Trunk-féle tüzép- telep mellett égett
valami. Közvetlenül az ott parkoló tűz-
oltóautóink mellett.

Csak halkan jegyzem meg: mindkét
esetben a városból érkező tíízoltók ol-
tották el az oltani valót.

(falulakó)

Tavaszi Művészeti Hét 200i. március 21
A Német Dalkör koncertje

Hétto este 6 óra. A Művelődési
Ház nagyterme zsúfolásig megtelt ér-
deklődökkel. Ezen az estén volt a ta-
vaszi művészeti héten belül a Német

dalkör koncertje, német estje. A ven-
dégeket Küller János polgármester
úr köszöntötte és nyitotta meg a ren-
dezvényt.

Elsőként Mizzi Welsch megrendí-
tő, szép "Mein Weindorf" c. versét
hallhatták Perlinger Györgyi előadá-
sában. Ezt követte Okrös Márta
óvónéni közreműködésével az óvo-

dások műsora különböző körjátékok-
kal, kedves inondókákkal és a tavaszt
köszöntő dalokkal magyar és német
nyelven. A Német Dalkör a sikeres
pályázati pénzen vásárolt új népvise-
leti ruhában lépett fel és vidám éne-
keiből összeállított "dalcsokorral"
örvendeztette meg a nagyérdeműt.
Taskovics Zsuzsa tanárnő helyi isko-
tásokbói álló csoportja következett,
akik szívet-lelket melengető dalt éne-
keltek - "Edelweiss" címmel először

németül, majd magyarul. A taps ter-
meszetesen nem váratott magára.

Galambos Ferenc úr, a Német Ki-
sebbségi Onkormányzat képviselője,
elmondta, hogyan történt hajdanán a
faluban a kukoricatermesztés, a törés,
a betakarítás, a felfűzés, a tárolás a
csűrben, valamint a szép régi szokás a
kukoricamorzsolás. Elmeséfte, hogyan
segítettek egymásnak az emberek a
munkában. Ezt követően Jávor Csaba
tanár úr közreműködésével a helyi ál-
talános iskolásokból álló német nem-
zeti tánccsoport tagjait láthattuk. A
színpadon korhűen berendezett sváb
konyhában egy hajdan volt népszo-
kást, a kukorica morzsolást eievenítet-
ték meg nagy sikerrel. Ajelenet alap-
jául Mizzi Welsch: Kukuruzausschálen
in Weindorf c. verse szolgált.

Az est utolsó fellépői szintén a né-
met nemzetiségi néptáncosok voltak,
akik színes nemzetiségi ruháikkal ós
vidám táncukkal szórakoztatták a
vendégeket.

A műsor végeztével Küller János
polgármester úr megköszönte a sze-
replőknek a remek előadásokat, a jó
hangulatú estét és egy pénzt tartal-
mazó borítékot nyújtott át Jávor Csa-
ba tanár úrnak, ezzel kívánva szemé-
lyesen hozzájárulni az iskolások er-
délyi utazásának költségeihez

Perlinger Györgyi
A Német Kisebbségi

Onkonnányzat képviselője
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L.l
Pilisborosjenö Község Onkormányzat

Képviselő-testületének
6/2005. (W. 15. ) Kt. rendelete

az Onkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv
91. § (1) bekezdés az Aliamháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekez-
dése, vatamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás műkö-
dési rendjéról szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormány rendeletben meghatározottakat - a 2005. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Onkormányzatra,
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő
költségvetési szervekre.

2. §. (1) Az önkörmányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szeryek: Polgár-

mesteri Hivatal, Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költsegvetési szer-
vek: Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda, Német
Kisebbségi Onkormányzat, Oregek Napközi Ott-
hona, Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár,

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önál-
lóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. szá-
mú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2005. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve
a költségvetési szerveit - 2005. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 836. 926 ezer forintban,
b) bevételi föösszegét 836. 926 ezer forintban állapítja

meg,
c) a forráshiány összegét 285.497 ezer Ft összegben

működési hitel felvételével

biztosítja.

/. A költségv'ctési bevételek

4. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.
§-ban meghatározott címek 2005. évi működési és felhal-
mozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként
a 2. számú melléklet tartalmazza.

//. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási ki-
adási előirányzatait a képviselő-testület a következők sze-
rint határozza meg:

Megnevezés eFt
- Muködési. kiadások előirányzata összesen: 477 973
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 189656
- munkaadókat terhelő járulékok: 59 839

- dologi jellegű kiadások: 150 300
- támogatások: 58178
- működési kölcsön visszafiz. 20 000

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségveté-
si szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működé-
si kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellék-
let szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási ki-
adásai összesen: 316. 000 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 270 500 ezer forint,
- a felújítások előirányzata: 42 5()() ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadá-

sok részesedésének előirányzata: 3 000 ezer forint.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szei-vei felújítá-

si előirányzatait célonként a 4. számú melléklet rögzíti.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházá-

si kiadásait feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

///. A költségvetési kiadások és bevételek

9. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 6. szá-
mú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
-az önkormányzat tartaléka: 42. 953 ezer forint,

melyből:
- általános tartalék: 32.352 ezer forint.
- céltartalék: 10.601 ezer forint.

(3) Az általános tartalék év közben a rendkívüli, vá-
ratlan (vis maior) kiadások fedezetére használható fel.

(4) A celtartalék az áltamháztartási tartalék fedezeté-
re szolgál.

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és ki-
adási előirányzatokat tájékoztatójelleggel, mérlegszerűen
a 7. számú melléklet adja meg.

11. § (1) Az Onkormányzat 2005. évi előirányzat-fel-
használási és likviditási ütemtei-vét a 8. számú melléklet
tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségve-
tését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mel-
lékletekkel a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési és fejlesztési bevételek és kiadások
2005/2006/2007. évi alakulását bemutató mérleget a 10.
számú melléklet tartalmazza.

(4) A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola fínanszírozási és likviditási tervét a 11. szá-
mú melléklet tartalmazza.

I]^A koltség\'etési létszámkeret

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat lét-
szám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 21 főben;
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mú'vé-

szeti Iskola 37 fő teljes munkaidőben tbglalkozatott
és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkal-
mazott;

- Pilisborosjenő Missziós Ház 3 fő teljes munkaidő-
ben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglal-
koztatott közalkalmazott;

- Védőnői Szolgálat 1 fő teljes munkaidőben foglal-
koztatott;

- Ovoda 18 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1
fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalma-
zott;
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- Reichel József Muvelődési Ház és Könyvtár 2 fő tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott és 2 fő részmunka-
időben foglalkoztatott közalkalmazott.

Záró rendelkezések

13. § (1) Eza rendelet a kihirdetés napján lép hatály-
ba, rendelkezéseit azonban2005. január 1. napjától kell al-
kalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2005. március 21.

Küller János sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyző

Mellékletek

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) be-
kezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4 §-ához az
ön.kormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2005.
évi tervezett bevételeiről forrásonként,

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) be-
kezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - cí-
menkénti - 2005. évi tervezett működési kiadásairól,

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § az ön-
kormányzat költségvetési szervei - feladatonként - 2005.
évi tervezett felújítási kiadásairól,

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához az
önkormányzat és a'költségvetési szervei - feladatonként -
2005. évi tervezett beruházási előirányzatairól

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (1) be-
kezdéséhez, az önkormányzat 2005. évi költségvetése fel-
adatonként.

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához,

az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei
és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

& számú melléklet a költségvetési rendelet 11. § (1) be-
kezdéséhez, a 2005. évi előirányzat-felhasználási és likvidi-
tási ütemtervről

9. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. § (2) be-
kezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése,

10. számú melléklet a működési és fejlesztési bevéte-
lek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását bemutató
mérlege,

77. számú meüéklet a Német Nemzetiségi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola finanszírozási és likviditási
terve.

Megiegyzés: A költség\'etési renclelct mellékletcinek kihirdc-
tése e rendelet kihirdetésével egyidejüleg megtörtcnik. A kihirde-
tett rcndelet teljes teijedelmében (mellékleteivcl egyiitt) a Polgár-
mesterí Hivatal Ugyfélszolgálati irodájában megtekinthetö.

Pilisborosjenő, 2005. március 30.
Vargáné Vass Eva

jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

7/2005. (IV. 15.) Kt. rendelete
az Onkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

6/2005. (IV. 15.) Kt. módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv
91. § (1) bekezdés az Allamháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekez-
dése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mú'ködé-

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását bemutató

Megnevezés 2005. évre
I. Muködési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási AFA visszatérülé-
sek, értékesi'tett tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja )
Onkormányzatok sajátos működési bevételei
pn kormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi
jövedelemadó bevétele
Működési célú pénzeszközátvétel
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybeyétele
Rovid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.
Muködési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Mffilíödési célu bevéteiek oszszesen!

Személyi juttatások

47, 713

72,868

212,364
46, 204

285,897

i68S^N6:
189,656
59, 839Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyeb folyó kiadasok (levonva az értékesített tárgyi
eszközök, immateriális javak utáni AFA befiz. és kamatkifíz. ) -- 1 11,927
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 18, 178
Ellátottak pénzbeli juttatása
Muködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20,000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok

Mukodiesicélukiadásuksisszesém 399^QQ

2006. évre

78,737
173, 538

125,956
48,514

54,547

481^92
199, 139
62,831

158, 235
61,087

10. sz. melléklet

mérleg
Ezer Ft-ban

2007. évre

79,487
175, 190

127, 155
48,976

64.067

494,875
210, 035

63, 429

159,742
61, 669

48I,29Í 494375
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10. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását bemutató mérleg
Ezer Ft-ban

Megnevezés 2005. évre 2006. évre 2007. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ontormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétei
Felhalmozási AFA 'visszatérülése

Ertéke^Ttetttargyi eszközök és immateriális javak AFA-ja
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előza évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási cétu Üevetetok osszesen;
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriálisjavak utáni AFA befízetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitcl visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata

124.490

26,875
20,515

100. 004 87, 504

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok

Felhalmozási cétú kiadások összesen:
Onkormányzat bevételéi összesen;
Onkormányzat tóadásai összesen:

si rendjéröl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30. ) Kor-
mányrendeletben meghatározottakat - a 2005. évi költ-
ségvetéséról szóló 6/2005. (IV. 15. ) Kt. rendeletét ( a to-
vábbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A rendelet 3. § c) pontja az alábbiak szerint mó-
dosul:

"c) a forráshiány összegét 285 897 ezer Ft összegben
működési hitel felvételével

biztosítja."

2. § A rendelet 11. § (3) szerinti mellékletét - a műkö-
dési és fejlesztési bevételek és kiadások 2005/2006/2007.
évi alakulását bemutató mérleget - az 1. számú melléklet
szerint módosftja.

3. § (1) Eza rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkal-
mazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2005. március 23.

KüllcrJános sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyzö

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

8/2005. (TV. 15. ) Kt. rendelete
Pilisborosjeno Község Onkormányzata és szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 18/2002. (XII. 16. ) Kt. rendelet módosításáról

Az Onkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Otv. ) 18. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján Szen'ezeti és Mű-
ködési Szabályzatára (továbbiakban: SZMSZ. ) vonatkozó
helyi rendeletét az alábbiakban módosítja:

Í7I,>
282, 000

34,000
38,373
40.000

42. 953
437^26
836, 926
836,926

168^04
100, ()()4

87,504
87. 504

100,004
581,296
581,296

87,504
582^79
582379

l. §.

^

(1) Az SZMSZ. címében a "község" szó szerepeltetés-
re kerül:

"Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tület."

(2) Az SZMSZ szövegéből az Onkormányzati törvény
szövege kiiktatásra kerül.

2. §.
Az SZMSZ 2. § (4) bekezdése az aiábbiak szerint mó-

dosul:

A Képviselő-testiilet hivatalának neve: Pilisborosjenő
Község Onkormányzat Képviselő-testület Polgármes-
teri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

3. §.
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

"A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlá-
sához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja, a
döntést felülvizsgálhatja."

4. §.
Az SZMSZ 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

"Onkormányzati hatósági hatáskör átruházása esetén,
valamint olyan hatáskör átruházása esetén, amely az
állampolgárokjogait és kötelezettségeit érinti, rende-
letet kell alkotni, egyéb önkormányzati hatáskörök
határozattal is átruházhatóak."

5. §.
Az SZMSZ 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

"A Képviselő-testületvalamennyi jogszabályban bizto-
sított hatáskörét a Képviselő-testület ülésein gyakorolja,
kivéve azokat, amelyeket az SZMSZ mellékletében a bi-
zottságaira ruházta. " ^-"

6. §.
Az SZMSZ 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

"Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testülct
és szen'ei: polgármester, képviselő-testület bizottsá-
gai, a képviselő-testület hivatala látják el, az egyes
feladatok ellátásához szükséges az éves költségvetés-
ben szcreplő előirányzatok fígyelembe vételével."

7. §.
Az SZMSZ 7. § (2) bekezdésót hatályon kívül helye-

Zl.

8. §.
Az SZMSZ 9. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi

9. §.
Az SZMSZ 9. § (7) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

,, (7) Az alakuló ülésen a Képviselő-testületnek minő-
sített többséggel meg kell választania a polgármes-
ter, illctve bármely képviselő javaslata alapján a bi-
zottságok elnökeit, képviselő és külsős tagjait továb-
bá meg kell határoznia ezen személyek tiszteletdíját
és a természetbeni juttatás mértékét."

10. §.

Az SZMSZ 9. § (8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"A 9. § (6) és (7) bekezdésében említett tisztségvise-
lők tisztségviselői megbízatásának megszűnése ese-

i ^" " tén az uj tisztségviselők megválasztására az ott rög-
f zítctteket kell megfelelően alkalmazni."

11. §.

Az SZMSZ 10. § (3) d) pontjában melléklet száma 3-
ra és e) pontjában 4-re változik

12. §.

Az SZMSZ 11. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak-
ra szerint módosul:

"a- képviselők legalább egynegyede ezt indítványoz-
za;"

13. §.

Az SZMSZ 13. § (1) bekezdés f) pontjában a mellék-
let szápa 3-ra változik.

14. §.

Az SZMSZ 15. § (3) bekezdését hatályon kívül helye-

!<a^y.

Zl.

15. §.
Az SZMSZ 19. § (4) az alábbiak szerint módosul:
"Határozati javastatot az előterjesztésre vonatkozó
töi-vényességi nyilatkozat és a téma szerinti illetékes
bizottság döntése hiányában a Képviselő-testület
csak akkor tárgyalhat, ha a jogi vélemény, vagy a bi-
zottsági döntés mellőzhetőségéről egyszerű többség-
gel dönt. Rendeiet-tervezet törvényességi vélemény,
valamint a Jogi és Ugyrendi Bizottság véleménye
nélkü! nem tárgyalható."

16. §.

.Az SZMSZ 20. § (1) 2. mondata az alábbiak szerint
módosul:

"Sürgősségi indítvánnyal előterjesztettjavaslat tárgya-
iásának - ha jogszabály nem zárja ki - nem feltétele
az előzetes bizottsági vélemény beszerzése".

/.

17. §.

Az SZMSZ 24. § (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosuí:

"A határozatok végrehajtásáért a határozatban meg-
jelölt személyek a felelősek."

18. §.

Az SZMSZ 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, és megállapítja,
hogy az ülést az SZMSZ rendelkezései szerint hív-
ták-e össze, továbbá abc sorrend alkalmazásával.
minden ülésen más képviselőt kér fel a jegyzőkönyv
- hitelesítői feladatok ellátására. Ezt követően meg-
állapitja ajelenlévő képviselők számát, az ülés hatá-
rozatképességét. A Képviselő-testület ülése akkor
határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képvi-
selők több mint fele jelen van."

19. §.

Az SZMSZ 29. § (2)-(3)-(4) bekezdéseit hatályon kí-
vül helyezi.

20. §.

Az SZMSZ 31. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"Ha a Képviselő-testület az ülés napján nem végzett
az előzetesen jóváhagyott napirendi pontok megtár-
gyalásával, vagy végzett a napirendi pontok tárgyalá-
sával, de abban döntést nem hozott, úgy az ülésen az
elnök által meghirdetett 8 napon belüli időpontban
külön összehívással új ülést hirdessen meg."

21. §.
Az SZMSZ 54. § (2) bekezdése az alábbiak szerint

módosul:

"A jegyző a jegyzőkönyv 1 példányát mellékleteivel
együtt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetojé-
hez felterjeszti."

22. §.

Az SZMSZ 54. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"További 1 példányt mellékleteivel együtt, kivéve a
zárt ütésről készült jegyzőkonyvet a Reichel József
Míívelődési Ház könyvtárában kell elhelyezni".

23. §.

Az SZMSZ 54. § (4) bekezdés az alábbiak szerint mó-
dosul:

"A Képviselő-testüiet döntéséről a jegyzőnek kivonatot
kell készítenie, és azt el kell küldenie az érintettek ré-
szére, ha a döntésben fbglaltak szerinti feladat végre-
hajtásához szükséges a döntésben foglaltak ismerete.'
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24. §.

Az SZMSZ 55. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
A jegyzőkönyvet a polgármester a jegyző és a jegyző-
könyv hitelesítő írja alá.

25. §.

Az SZMSZ 62. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"A képvisető a Polgármesteri Hivataltól a jegyzőn ke-
resztül a képviselői feladatai ellátásához szükséges
tájékoztatást kérhet. Azon önkormányzati hatósági
ügyekben, melyek szükségképpen személyes adatok
kezelésével is együtt járnak, de az adatokhoz történő
hozzáféréshez és iratkezelésre vonatkozó jogosult-
ság gyakoriására az 1957. évi IV. törvény és az 1992.
évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

26. §.

Az SZMSZ 63. § (1) d) pontja az alábbiak szerint mó-
dosul:

"a vele szemben felmerüit személyes érintetíséget a
vita előtt bejelenteni;"

27. §.
Az SZMSZ 67. § (2) bekezdése az alábbiak szerint

módosul:
"A Képviselő-testüiet üléseire csak olyan rendelet-ter-
vezet kerülhet, amelyet ajegyző az SZMSZ 19. § (3)
bekezdése szerint véleményezett és legalább a Jogi és
Ugyrendi Bizottság megtárgyait és abban írásbeli vé-
leményt adott. A Képviselő-testület üléseire - kivéve
az SZMSZ 19. ^(4) bekezdésében foglaltakat - csak
olyan előterjes/tés kerülhet amelyet a SZMSZ 19. §
(3) bekezdése szerint a jegyző előzetesen véleménye-
zett és amelyet a téma szerinti illetékes bizöttság meg-
tárgyalt és írásban véleményezett. Sürgősségi előter-
jesztés 20. § (1) bekezdés esetén a tárgyalás megkez-
dése előtt a bizottsági vélemény kialakítása céljából az
ülést vezető elnök az ülést felfüggesztheti; köteles azt
feltüggeszteni, hogyha jogszabály az előzetes bizottsá-
gi vélemény beszerzését kötelezővé teszi."

28. §.

Az SZMSZ 68. § (I) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

A Képviselo-testület az alábbi állandó bizottságokat
hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság; 4 fő
b) Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési

és Környezetvédelmi Bizottság; 6 fő
c) Szociális Egészségügyi Bizottság; 5 fő
d) Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport

Bizottság; 9 fő
e) Jogi és Ugyrendi Bizottság. 5 fő

29. §.

Az SZMSZ 71. § (2) c) pontjának 4. francia bekezdé-
sét hatályon kívül helyezi

30. §.

Az SZMSZ 76. § (3) bekezdésében a melléklct száma
3-ra változik.

31. §.
Az SZMSZ 85. § (2) bekezdése g ponttal cgészül ki:
"A Képviselő-testület határozatainak végrehajtása"

32. §.

Az SZMSZ 86. § (1) alábbiakra szerint módosul:
A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester

javaslatára, titkos szavazással a polgármester helyettesíté-
sére, munkája segítésére társadalmi megbízatású alpolgár-
mestert választ és további alpolgármestereket választhat.

33. §.

Az SZMSZ 86. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul

"Az ülésen a Képviselő-testületnek döntenie kell arról,
hogy az alpolgármesteri tisztség toállásban vagy társa-
dalmi megbízatásban legyen betöltve. Ezt követően a
Képviselő-testület ülésen - a saját tagjai közül a polgár-
mester javaslatára, titkos szavazással, minősített több-
séggel a Képviselő-testület megbízatásának időtartam-
ára - a polgármester helyettesítésére, munkájának se-
gítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester
megválasztásának lebonyolítására a Képviselő-testület
saját tagjai közüt 3 tagú szavazatszámláló bizottságot
választ. Az alpolgármester választás eredményét a sza-
vazatszámláló bizottság elnöke hircleti ki. Az eredmény
a jegyzokönyv részét képezi. Eredménytelenség esetén
a választást egy újabb jelölt személyéröl történő dön-
téssel meg kell ismételni mindaddig, míg a váiasztás
eredményes lesz. Az alakuló ülésen a Képviselő-testü-
letnek döntenie kell az alpolgármester tisztcletdíjáról."

34. §.

Az SZMSZ 89. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

"A Képviselő-testület "Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala" elnevezéssel egysé-
ges hivatalt hoz létre és tart fenn, amelynek személyi
és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja."

35. §.
Az SZMSZ 89. § (3) bekezdése az alábbiak szerint

módosul:

"A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek
általános és részletes feladatait a Polgármesteri Hiva-
tal Szervezeti és Működési Szabátyzata tartalmazza,
amelyet a Képviselő-testület hagyjóvá és az SzMSz 4.
számú függelékét képezi. A Polgármesteri Hivatal
ügyrendjét ̂ t-Polgármesteri Hivatalt irányító polgár-
mesterjóváhagyása mellett ajegyző fogadja el, amely
az SzMSz 6. számú függelékét képezi."

36. §.

Az 'SZMSZ 89. § (4) bekezdésében a függelék száma
6-ra változik.

37. §.
Az SZMSZ 91. §-ában a melléklet száma 4-re változik.

38. §.

Az SZMSZ 92. § (2); (3) bekezdéseit hatályon kívül
helyezi.
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39. §.

Az SZMSZ 92. § (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosut:

"Az Onkormányzat által létesített és tenntartott intéz-
ményekben: - kivéve az önálló költségvetésű szer/-
ként működő általános iskolában - a részben önálló-

an gazdálkodó intézményekben - művelődési ház,
öregek napközi otthona, óvoda - a dologi kiadások-
ra biztosított pénzeszközöket csak a Polgármesteri
Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben
használhatják fel. Az intézmények a Képviselő-testü-
!et által kötelezően előírt bevételi összegen felüli be-
vételükkel szabadon rendelkeznek, azt alapfeladata-
ik sérelme nélkül felhasználhatják."

40. §.

Az SZMSZ 93. §-át hatályon kívül helyezi

41. §.

1 Az SZMSZ 94. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

A vagyonleltár etőállításáról és folyamatos vezetésé-
röl a jegyző gondoskodik.

42. §.

Az SZMSZ 96. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

A Polgármesteri Hivatal közreműködik a kisebbségi
önkormányzati feladatok ellátásában: adminisztráció, gaz-
dálkodással összefüggő előterjesztésének előkészítése és
leltár elkészítése.

43. §.

Az SZMSZ 97. § (2) bekezdését hatályon kívül helye-
Zl

44. §.

Az SZMSZ 97. § (3) bekezdése alábbiak szerint mó-
dosul:

E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1) Pilisborosjenő Község közigazgatási területének

adatai, közigazgatási határának leírása és térképe.
2) A Képviselő-testület állandó bizottságai feladatai-

nak és hatásköreinek leírása.
3) Az Onkormányzattal együttműködési megáltapo-

dast kötött helyi társadalmi szervezetek, egyházak.
4>Az Onkormányzat intézményeinek felsorolása.

45. §.

Az SZMSZ 97. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

E rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza

1) A Képviselő-testület tagjainak névsora, lakcíme.
2/a) A képviselői eskü szövege.
2/b) A polgármesteri eskü szövege.
3) A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak

nevsora.

4) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata

5) Onkormányzati Hatásköri Jegyzék.
6) A ̂ olgármesteri Hivatal ügyrendje

46. §.

E rendelet az Onkormányzat hivatalos lapjában törté-
nő kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Küller János s.k
polgármester

Vargáné Vuss Eva s. k:
jegyzo

7. számú mclléklct

Pilisborosjenö község közigazgatási területének adatai,
közigazgatási határának leírása és térképe

Pilisborosjenő község területének kimutatása:

Belterület:
Külterület:

Osszesen:

130, 4026 ha
794, 6670 ha
925, 0696 ha

2 számú melléklet

A Képviselő-testület állandó bizottságai feladatainak
és hatásköreinek leírása

Bizottsági feladat-és hatáskörök jegyzéke

A) Pénzügyi Bizottság az önkormányzatnál és intézménye-
inél:

1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végre-
hajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

2. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását,
különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás
(vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat;

3. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapo-
zottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat meg-
tartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvé-
nyesiteset;

4. javaslatot tesz a polgármester illetménynek megállapítá-
sára, emelésére jutalmazására.

5. az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos ügyviteli és egyéb feladatokat a polgármes-
teri hivatal közreműködésével látja el.

B) Jogi és Ugyrendi Bizottság

1. véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket; .
2. véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződése-

ket, kötelezettségvállalásokat;
3. vizsgálja az SzMSz hatályosulását és szükség esetén ja-

vaslatot tesz módosítására, kiegészítésére;

C) Szociális és Egészségügyi Bizottság

í. dönt a hatáskörébe utalt szociális kérelmekről;
2. javaslatot tesz: a képviselő-testület elé kerülő ágazati

előterjesztések véleményezése;
3. véleményezi az önkormányzat által fenntartott, a bizott-

ság tevékenységi körébe tartozó intézmények vezetői-
nek kinevezésével, munkaviszonyának megszüntetésé-
vel kapcsolatos javaslatok, valamint az intézmények
szervezési, átszen'ezési kérdéseit.

4. az egészségügyi alapellátás körében javaslatot tesz a
Képviselő- testület számára a háziorvosi, a házi gyer-
mekorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos feladatok-
ra;
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5. a védőnői ellátással kapcsolatban javaslatokat fogalmaz
meg a Képviselő- testület számára;

6. az általános iskola egészségügyi ellátásának megszerve-
zésében a Képviselő- testület számára a házioi-vossal
kötendő szerződést előzetesen véleményezi;

7. a környezet és település- egészségügyi feladatok köré-
ben véleményezi a köztisztasági és településtisztasági
feladatok ellátásának előkészítését

8. fígyelemmel kíséri a község környezet-egészségügyi
helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása ese-
tén kezdeményezi a Képviselő- testületnél, illetve a ha-
táskörrel rendelkező szerveknél a szükséges intézkedé-
sek meghozatalát;

9. az egészségügyi intézmények működőképességét és fej-
lesztését célzó javaslatokat tesz;

D) Oktatási Kulturális IQúsági és Sport Bizottság

l. javaslatot tesz a nevelési program és a pedagógiai
program jóváhagyására

2. előzetesen véleményt nyilvánít az intézményi vezetői
megbízások adásához

3. előkószíti ésjavastatot tesz az Onkormányzat alapfokú
oktatási, nevelési, művelődési intézményrendszerének
kialakítására, fejlesztésére;

4. véleményezi a költségvetés-tervezet oktatási, nevelési,
ifjúsági, közművelődési sport programokat érintő ré-
szet

5. folyamatosan figyelemmel kíséri az oktatási, nevelési
és közművelődési intézmények tevékenységét

6. javaslatot tesz és véleményezi az oktatással, nevelés-
sel, művelődéssel és sporttal kapcsolatos önkormány-
zati rendeleteket, határozatokat és előterjesztéseket

7. közreműködik közoktatási és közművelődési intéz-

mény alapításában, ha a tevékenység folytatásának jo-
gát a Képviselő- testiilet megszerezte

8. Közremú'ködik a nevelési oktatási közművelődési in-

tézmények alapító okiratának házirendjének, szen/e-
zeti és működési szabályzatánakjóváhagyásánál

9. segíti a képviselő testület döntését művészeti alkotás
közterületre, valamint önkormányzati tulajdonú épüle-
ten való elhelyezéséről, áthelyezésérol, lebontásáról,
közreműködik a döntéshez szükséges műalkotás művé-
szeti értékére vonatkozó szakvélemény beszerzésében

10. támogatja és segíti a képviselő- testület munkáját ab-
ban, hogy a közösségi kutturális hagyományok és ér-
tékeke ápolása, a művelődésre, társas életre szerve-
ződő közösségek tevékenységére, a lakosság élet-
módja javítását szolgáló kulturális célok megvalósul-
hassanak

11. támogatja azt a törekvést, hogy a Képviselő- testület
biztosítsa a felnőtt lakosságnak, az ifjúságnak és a
nemzetiségeknek az általános nyilvános könyvtári
szolgáltatást

12. közreműködik a szabadidősport szervezésében
13. javaslatot tesz a közösségi ünnepek megszervezésére

és lebonyolítására
14. véleményezi a Képviselő-testület elé terjesztett "Pilis-

borosjenő Díszpolgára" cím adományozására tett ja-
vaslatokat

15. javaslatot tesz az Onkormányzat által alapított helyi
újság főszerkesztőjének kinevezésére

16. döntési joga van a költségvetési keretben meghatáro-
zott összeg felhasználásól - feladatainak és hatásköre-
inek gyakorlása érdekében, esetenként, az évente
meghatározott összeg erejéig

E) Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési és Környe-
zctvédelmi Bizottság

1. közreműködik a településfejlesztési koncepció kialakí-
tásában

2. javaslatot tesz a település infrastrukturális fejlesztésé-
nek irányára;

3. közreműködik a helyi építési szabályzat és a település-
szerkezeti terv előkészítésében és azok jóváhagyásában

4. javaslatot tesz helyi önkormányzati rendelet megalko-
tására a települési kommunális hulladék gyűjtésére és
a szolgáltatás díjának megállapítására

S. javaslatot tesz a kommunális hulladék kezelésének
módjáról, a hulladék elszállítását végző cég(ek) kijelö-
léséről, megbízatásáról

6. javaslatot tesz a belteriileten lévő közterületek rend-
szeres tisztántartásának megoldásával kapcsolatban

7. javaslatot tesz a téli hóeltakarítási és évközi falugond-
noki teendők ellátásának módjáról, az ezen feladatot
ellátó személy(ek) kijelöléséröl és megbízatásáról

8. véleményezi az önkormányzat gazdasági programját
9. közreműködik az éves beruházási tei-vek kidolgozásá-

ban

10. javaslatot tesz az egyes cél- és címzett támogatási pá-
lyázatok elkészítésére

11. gyakorolja a Pilisborosjenői Községüzemeltetői, Beru-
házó és Lapkiadó Kht, (továbbiakban: Kht) megalapí-
tása, végelszámolás útján történő megszüntetése és a
Kht-val szemben felszámolási és csődeljárás iránti ké-
relem benyújtása, a Kht. Ugyvezetőjének, a felügyelő
bizottság tagjainak, könwvizsgálójának megválasztása
és visszahívása, díjazásának megállapítása kivételével
az alapítói jogokat a Kht. tekintetében.

12. A Pilisborosjenői Községüzemeltetői, Beruházó és Lap-
kiadó Kht, tekintetében gyakorolt alapítói jogokon túl-
menően döntési joga van a költségvetési rendeletben
meghatározott összeg felhasználásáról, közművek, utak
járdák fenntartása, javítása tekintetében, valamint az
önkormányzati ingatlanok állagmegóvási feladatainál,
témánként 500 OÖO,- Ft értékhatárig

13. javaslatot tesz a képviselő-testület számára az állami
szervekkel, más helyi önkormányzatokkal, természetes
személyekkel és szei-vezetekkel, más intézményekkel a
környezet védelmében való együttműködés megv'alósí-
tására;

14 közreműködik természeti terület védetté nyilvánítása
ügyében, javaslatot tesz a Képviselő- testület számára;
védettség feloldása esetén véleményezi az eljárást;
szükség szerint helyi rendelet megalkotását kezdemé-
nyezi; helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartására javaslatot készít; közreműködik az elfo-
gadott onkormányzati természetvédelmi tei-v vélemé-
nyezése ügyében

15. javaslatot tesz az avar és kerti hulladék égetésére vo-
natkozó szabáryok megállapítására.

3. számú mellékel

Az Onkormányzattal együttmuködési megállapodást kö-
tött helyi társadalmi szervezetek, egyházak

1. Deutschklub Pilisborosjenő-Weindorf Egyesület
Székhel e: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Képviselő:_Mayer Róbert (Pilisborosjcnő, Mária u. 10.)

2. Pilisborosjenői Sportegyesület
Székhel e: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Ké viselő: Miskolczi Béla (Uröm, Csókaváru. 36.)

~3' Roma'. K_ato'. ikTE8yháztözség. , . 15- Mayer Róbert német kisebbségi képviselő, lakcím:
e^Pilisborosjeno Templom térj. 2097 Pilisborosjenő, Mária u. 10°

Plebános:^ Siko^ Antal^ (Üröm, Fő utca 52. ) I ő. Perlinger Györgyi német kisebbségi képviselő. lakcím:
4. PiIisborosjenoPoIgárőrség_ 2097Pilisborosie nő, Főu. 79^

^zékh,d,.e: pllisborosjem5;FŐ út 16- " ^ ... 17- Szegedi Ferenc német kisebbségi képviselő, lakcím:
Ké vi^eloíIhos János (pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 2097 Pilisborosjenő, Rózsa u. 2.

2369 hrsz.)
5. PHisborosje^o Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat 2/fl számú fü^eleke

Székhel e: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Ke yiselő: Kucsera László (PHisborosjenő, Rákóczi u. 2. ) A képviselői eskü szöv

6. Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
s?khd, Í:RlÍsbTO^Vince"érutca4- "- . . . Én-;.. -. -::..................... esküszöm, hogyhazám-
,.

e.
_,

viselő: Kam Arpad (pllisborosJenő' vincerér u- 4. ) hoz, a Magyar Köztársasághoz, annak'"nipehez"M'Íeszl ek.
7. PilisborosjenoiKevélyhegyi_Dalkör Közhasznú Egyesület az Alkotmanyt és az alkotmanvos'io sszabaÍvokat"me^^

^ék!!eUP I!ÍsboroqenoLre, ^16^.
_.,. 

^ .. tom; az állami és szolgálati'titkotm^gőiS'megb^ató-
B metö:czigá"y. Ferenc (P'lisborosjenő, JózsefA. u. 3. ) somhoz híven páratlanu], 'lelkiismere1esen"iarok?'erés"a

8- NE,MopilJ,sborosje"ő-urom. Érdekvédelmi Egyesület legJ°bb tudásom szerint, "-minden'"Tgyekezetemmel
Székhel : Pilisborosjenő, Fő út 16.
Ké viselő: Laboda Gábor (Üröm, Fő u. 16. ) (település neve) javát szolgálom'.'

4. számú melléklet
.... . . ... -. eskütevő esküvevő
intézményeinek felsorolása

1. Német Nemzetiségi Általános AIapfokú Művészeti Is- ....................... -... 2002.
kola-

2097 Pilisborosjenő, Fő út 30. c_. ". -__.. . _ >. ~,..,. . ^ . ..
2. Német' Nemzetiségi'ketnydvu "Óvo'da Szervezeti és Mííködési Szabályzat 2/b számú függcléke

2097 Pilisborosjenő, Fő út 41.
3. Pilisborosjenő Misszios Ház^Öregek Napközi Otthona) A P018ármesteri eskü szövege

2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2. pn ""i.... "";;_ ,. " _. , _ -
4. Reichel Jnzsef Mi')vp?<'Srl'p<;'i'Há?" "" " , c'n^;--------;;;-------.............. esküszöm, hogy hazám-^Í^^SSf'^l, ho^^Ma^arKöztá^saghoz:an^k'n^éhe^I^S

°'Fő út 16- az Alkotmlnyt ésaz~alko"tSyo"s'j(ÍgszaTályokatumeg^^
tom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatá-

1. számú függelék somhoz híven páratlanul, lelkiismeretesen járok"el és a
AKépviselo-testülettagjainaknévsoraJakcíme legjobb tudásom szerint' minden 'gyekezetemmel

1. Küiler János polgármester, lakcím: 2097 Pilisborosje- (település neve) javát szolgálom-
nő, Budai út 34.

2. Galambos Ferenc képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros- """""""1^;-;';,'";^""""" .............̂ .......^
jenő. Váru. 19. ' -'-----"--"""- eskutevö esküvevő

3. Mayei" Róbert képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, .................................... 2002.
Mária u. 10.

4. Szimeth Mária képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Rózsa u. 3. 3. számú függelék

5. Zsitnyányi Attila képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros- . ̂ . . ."
jenő/Tölgyfau. 10. ' - - ..... ^. -. ^ A Képviselo-testület állandó bizottságai tagjainak névsora

6. Dér^András kepviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, A/ PFNyfinvT BT^^T^CA,
Szt. Donát u. 28'. - - --. --^.,, -.. ^,

7. Dr^Farkas László képviselő, lakcím: 2097 Pilisboro- 1. Marosi László elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenő. Te-
jenő, Ezüsthegyi út 86. mető u. 32-34.

8. Dr. Fiák Istyán képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, 2. Dr. Farkas László képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros-
Iskola u. 4/b. ' jenő, Ezüsthegyi út &6.

9. Kara Arpád képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, 3. Mayer Róbert német kisebbségi képviselő, lakcím: 2097
Vincellér U. 6. " Pilisborosjenő, Mária u. 10.

10. Keresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros- 4. Kádi József külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosje
jenő, Kevélyhegyi u. 15/b. Tölgyfa u. 23.

11. Marosi László képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Temető u. 32-34. ' B/JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

12- j^á^rS"^. TPVise10' lakcím: 2097 pi"sboros- L S.I;Í^stvá" e'"ök' lakclm: 2()97 pilisborosJenő' Is-

". |^s^^?se8i képvisetö-lakcim: 2- ̂ 'lss'á ̂visc'6- lakc'm; 2(>97 pi"sboru8-
14' ??K^S%SÍ18 ' kcpvisel°-lakdm: 3-^^^iscle- 'akdm: 2097 p"istorosicno.
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4. Dr. Ratkócai Richárd külső tag, lakcím: 1053 Buda-
pest, Egyetem tér 5. 11/11.

5. Papp Akos kiilső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Gár-
donyi u. 4.

C/ SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

l. Galambos Ferenc képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros-
jenő, Vár u. 19.

2. Dér András képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Szt.
Donát u. 28.

3. Keresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros-
jenő, Kevélyhegyi u. 15/b.

4. Fodor Szabolcs kütső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Petőfí u. 8.

5. Szecsányi Bertalanné külső tag, lakcím: 2097 Pilisbo-
rosjenő, Fő u. 14.

D/ OKTATÁSI KULTURÁLIS IFJŰSÁGI ÉS SPORT
BIZOTTSÁG

1 Varsányi Zsuzsa elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Gárdonyi ü. 2.

2. Galambos Ferenc képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosje-
nő, Vár u. 19.

3. Dér András képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Szt.
Donát u. 28.

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

5. Mayer Róbert német kisebbségi képviselő, lakcím:
2097 Pilisborosjenő, Mária u. 10.

6. Riba Ferenc külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Kő-
faragó út 20.

7. Ribáné Hoiváth Enikő külső tag, lakcím: 2097 Pilis-
borosjenő, Kőfaragó út 20.

8. Peitzer Ferenc külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Budai u. 42.

9. Bódy Gézáné külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Fenyő u. 2.

E/ MÜSZAKI, BERUHÁZÁSI, TELEPÜLÉSFEJLESZ-
TÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

1. Kara Arpád elnök, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincel-
lér u. 6.

2. Zsitnyányi Attila képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros-
jenő, Tölgyfa u. 10.

3. Keresztessy Péter képviselő, lakcím: 2097 Pilisborosje-
nő, Kevélyhegyi u. I5/b.

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

5. Dr. Farkas László képviselő, lakcím: 2097 Pilisboros-
jenő, Ezüsthegyi út 86.

A. Kujbus Mariann külső tag, lakcím: 2097 Pilisborosjenő,
Ezüsthegyi út 6.

4. számú függelék

PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET

POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

5. számú függelék

Onkormányzati hatásköri jegyzék

6. sz. függelék

PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET

POLGÁRMESTERI HFVATALA
ÜGYRENDJE

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselö-testületének 9/2005. (FV. 15. ) rendelete

a 19/2004. (TV. 5. Kt. ) rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete az államháztartási muködési rendjéról szóló több-
ször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján, valamint
az államháztartás működési rendjéröl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelete alapján a 2004. évi költségve-
tésröl szóló 19/2004. (IV. 5.) sz. rendeletét (továbbiakban:
R) az alábbiak szerint módosítja:

A R 12. §-a az alábbiak szerint módosul:
- Polgármesteri hivatal létszámkeretét 21 fő köztiszt-

viselő;
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-

szeti Iskola 34 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
és 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkal-
mazott;

- Védőnői szolgálat 1 fő teljes munkaidőben foglal-
koztatott közalkalmazott;

- Ovoda 18 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1
fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott;

- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott és 2 to részmunka-
időben foglalkoztatott közalkatmazott;

2. §.
A R. 16. § az alábbiak szerint módosul:
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A R. 11. §-a a rendeiet kihirdetésével hatáiyát veszti.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2004. január 1. napjától

kell alkalmazni.
3. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

KüllerJános s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

10/2005. (IV. 15.) rendelete
a 21/2004. (IV. 5.) Kt. rendelet módosításáról

Az Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete az államháztartási működési rendjéről szóió
többször módosított 1992 évi XXXVIII. tv. alapján, vala-
mint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30. ) Korm. rendelete alapján a 2004. évi
költségvetésről szóló 19/2004. (IV. 5. ) sz. rendetetét (to-
vábbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

l. §.
A R 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri hivatal létszámkeretét 21 fő köztiszívi-
selő;

- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 34 fő teljes munkaidőben foglalkozta-
tott és 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közal-
kalmazott;

- Védőnői szolgálat 1 fő teljes munkaidőben foglal-
koztatott közalkalmazott;

- Ovoda 18 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1
fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott;

- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott és 2 fő részmunka-
időben foglalkoztatott közalkalmazott;

2. §.
-A R. 16. § az alábbiak szerint módosul:
1. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. A R. 11. §-aa rendelet kihirdetésével hatályát veszti.
3. A rendelet rendelkezéseit 2003. január 1. napjától

kell alkalmazni.

3. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller Jáfios s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyzo

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

11/2005. (IV. 15.) rendelete
a csatornadíj mértékről szóló

a 25/2004. (V. 15.) Kt. renddetmódosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete
a csatornadíj mértékről szóló módosított 25/2004. (V. 15.)
Kt. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint mó-
dosítja:

l. §.
A R. 2. §-a helyére a következő rendelkezés lép:
"A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendel-
kezéseit 2004. április 1-jétől kell alkalmazni"

2. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János s. k.

polgármester
Vargáné Vass Eva s. k.

jegyzö

i Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének rendelete

12/2005. (IV. 15.) Kt. a 26/2004. (V. 15.) Kt. rendelet
módosításáról, valamint a 28/2004. (V. 15.) Kt.

rendelet hatályon kívül helyezéséröl

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételérőt
szóló 26/2004. (V. 15.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R)
az alábbiak szerint módosítja:

l. §.
A R. 2. §-a helyére a következő rendelkezés lép:
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendet-

kezéseit 2004. április 1-jétől kell alkalmazni.

2. §.
c rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát

veszti a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételerol
szóló 28/2004. (IV. 15.) Kt rendelet.

3. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János s. k.
polgármester

VarKáné Vass Eva s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

13/2005. (IV. 15.) Kt. rendelete
a Pilisi KOTET hulladékgazdálkodási tervéről

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
.testülete, hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 35.§-a, valamint a hulladékgazdálkodási tervek
részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2ÜÖ3. (VIII.
15.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja:

l. §.
(1) Pilisborosjenő KözségOnkormányzatának Képvise-

iő-testülete a Pilisi KOTET hulladékgazdálkodási tei-vét a
területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkai, fel-
adatokkal és a település rendezési tervével összhangban e
rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. §.
(1) A rendelet 2005. április 01-től lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2005. március 24.

Küller János s. k.

polgármester
Vargáné Vass Eva s. k.

jegyzö

Megiegyzés: A hulladékgazdálkodási rendelet mellékletének
kilwdctése e rendelet kihirdetésével egyidejűleg megtörtéiiik.
A kihirdetett rendelet teljes terjcdelmében (meílékletével
együtt) a Polgármesteri Hivatal Ug)'fclszolgálati irodájában
megtekinthető.

Pilisborosjenő, 2005. március 30.
Vai-gáné ya'is Eva s. k.

jegyzö

Adózókfigyelem!
Sofc probléma merult fel a geRJármu-adőval kapcsolat-

ban, ezért ísméteiten táiek@ztatom Qnöket a kQvetícezökrő!:
2004. OI. 91.-tot az OfeBiaHyirödák hivátottak a gépjármu áda-

taibaH történt válteások átyezet6sér& 'Es. azt is jelenti, faogy a *
wtel és eladas esetén is aí. adás-vételí szerzSSéseket 1S naponbe- ^
iiitbe kell nyíytam az ̂ ananyirodaba (cíffi: 2085 PilisvőrÖssáf
Béfce 1126.) A kozpostiflyiNáBtartás adatai alapján történik a |
sötyadé határögatofc hozatata 2004. évtől, így ha ott az adatök
nem kerölték renáaésre, akkCr a Polgármesterí Hivatat súly-
adőzása teréa is Biegetetífaetnelí a korábban megszöntetett
gépjármyvek. t

Meglíöszönőm fíylmHket:
POLGÁRMESTERI HIWFAL i
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[áziorvosok ̂ jszakai ügyeleti beosztása
Bjszaisaí ugyelet:
Bst@ 18 óráté!
Reggeí 8 őráig

2Ö65. április 16, Dr.
17. Dr.
]8. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Df.
29. Dr.
30. Dr.

GaálGábrieHa
GailGabriella
Kovács Leveate
Fshér Eszter
Oelescsér Tassiss,
Fehér Esztor
GaálOabrtíta
Kovács Levente
Kovács Leveüte
Kovács Levente
Fel-iér Eszter
Geleticsér Taaiás
Pehér Eszter
Gaát GabrteRa
Gelencsér Itoás

Nappali flgyelet:
Ünm: 350-224,351-286
Orrosi rendelo

PmsborQsjenő 336-308, 336-187
Onosi rendelő

Hiétvégi Bgyelet:
Szombat reggel 8 ŐFátol
Hétfő reggel 8 óráig

20Q5. május 01. Dr. Gelencsér Támás
02. Dr. Kovte Leveate
03. Dr. Fehér Eszter
04 Dr. Gelencsér "%más
85. Dr. PeSsét Eszíer
06. Dr. Gaál Oabriella
07. Dr, I^iiér Eszter
08. Dr. Fehér Eszter
Q9. Dr. Kovács Leveate
10. Dr. Fehér Eszter
11. Dr. Oeteacsér lámás
12. Dr. Fehér Esztei
13. Dr. Oaát Gabri&lla
14. Dr. Fehér Eszter

15. Dr, Fehér Eszter

Dr. Pehér Eszter

Uröm, K.evéty u. 32.
"M.: C6-30-35-22-047

Dr. Gaál Gariella
Urőai, Rákoezi R ötca 80
Tfel. : 06-70-94-05-919

Dr. Kovács Levente
lJröm,Honvéd utca 24.
TeL: 06-30-49-35-324

Dr. CjeieBcsér TaEnás
UrőtB, Düktor utca 21.
m.: Q6-30-96-@9-. 772

ÜRÖMÖN ÉS
PILISBOROSJENÖN
Sürgosségi orvosi ellátást biztosítják

Munkanapokon hétfőtől péntekig

Héffö:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Kedd:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Szerda:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Csűtörtök:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Péntek:
8-tó!18óráig

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő
tel:: 336-308

Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Venesz llona
Pbjenő, Orvosi rendelő
tel:: 336-187

Dr. Venesz llona
Uröm, Orvosi rendelő
tel. :351-286.>-
Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő
tei:: 336-308
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Gaál Gabriella
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-915

^ 'WttéGSZOBNC ^t
ifttrtfeobával kjadók Uptaőn!
I
i Telefon/fax: !
V 06t63SO- S-l J

ANYAKÓNYVIHÍREK
PilisborosjenŐ községben 2005. iBárcius
hőnapbaa

Elhunytak:
Szontágh jánosné Mayer GHzella (72 év)
Benedek MiktóSné Flori Erzsébet (72 év)

PiRsbea'osjenŐ, 2005. márei>s 31,
Keresztétiy Anikó
aöyalEöayvezetö

Pilisborosjenő Község
Onkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Pénzügyi csoportvezetői
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- Ktv. szabályai szerint,
- Min. 5 év azonos területen szer-

zett tapasztalat.

Csatolandó iratok:
- személyi és szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat máso-

lata.

A pályázat benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 15 nap.

Az állás betölthetö: a döntést követő-
en azonnal. A kinevezés határozat-
lan időre szól.

Erdekló'dni az alábbi telefonszámon
lehet: a (26) 336-387.

A pályázatokat írásban - a jegyző
részére - az alábbi címre kell

benyújtanis

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

TÜRBÓSZOLARIUM ÉS
SZAUNA (INFRA, FINN)

NYÍLT ŰRÖMÖN
DÓZSAGYÖRGY ÚT 37.
Telefon: 06-26-350-662

NYITVA:
Hétfőtől péntekig: 8-20-ig,

szombaton: 8-16-ig,
vasámap: 8-20-ig

UGYANITT TEST- ÉS
TALPMASSZAZS

ILL. PEDIKUR ÉS MANIKUR IS
IGÉNYBE VEHETO

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES
VENDÉGEINKETI

HIRMONDO
:<<?7'l'<^.S',"a'<mW"

.v.fl<-

MLISBOROSWÖKÖ2SÉG
ÖNKORMÁNYZAT BIVATALOS LAP3A

feletos toáó;
A ltep>iiseio-te>tt3}et liuharáijs és Sport Bizottsága

PoszeEkesztő. Oorog Athéna
Szeckesztobizottság:

ár. PiSIi. Isivaa, Keresztessy Péter, Kozaiy Viimos
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2005. MÁJUS

Aldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látog'ató ege,
Hosszú útonjárókat könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,

Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked -virágQznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, .kutak csak néked tisztulnak,

Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert, fáradság után füremedt tagokat .
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Uj erővel építyén űzéshez inokat.

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Ujul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
IVtinden teremtett állat megindul tebenned.

Ilyjó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

(Balassi Bálint)

A képviselő-testület hírei

Nem csak egészségház

Tájékoztató
a tomacsarnokról

'Vleddig meg?
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^L "Kis jenői abszurd"
margójára

Onkormányzati hírek

Pályázatok
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Aprilisban a képviselő-testület két alkalommal tartott
ülést, 21-én és 28-án. Aprilis 21-i ülésén a képviselő-testü-
let szembesült azzal, hogy Küller János polgármester nem
hajtotta végre a képviselő-testület 44/2005. (III. 3. ) Kt. ha-
tározatát, s nem utalta át a Pilisborosjenői Lapkiadó, Köz-
ségüzemeltető és Beruházó Kht. bankszámlájára a megala-
pításához szükséges 3.000.000,- Ft mértékű törzstőkét. A
képviselő-testület a Telsat Kft. kábeltelevízió rendszer ki-
alakítására tett ajánlatával kapcsolatban úgy döntött, hogy
a Telsat Kft-nek 1 teljes oldal hirdetési felületet biztosít a
Hírmondó májusi számában arra, hogy a Telsat Kft. teljes
körűen tájékoztassa a lakosságot az általa kiépítendő rend-
szerben szereplő csatornákról és azok díjtételeiről. Ezzel
egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal egy kivágható igénylő-
lapot helyez el a Hírmondóban, melyet a kábel TV-t igény-
lők kivághatnak és nevük, valamint lakcímük feltüntetésé-
vel a Polgármesteri Hivatalban erre a célra kihelyezett sza-
vazó urnába dobhatnak május 31-ig. A képviselő-testület a
kábel Tv rendszer kiépítése tárgyában a Polgármesteri Hi-

.vatalhoz beérkezett igénylések számának ismeretében fog
dönteni. A képviselő-testület a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételeit tudomásul véve vissza
vonta a 140/2004. (X. 7. ) és 150/2004. (X. 14. ) Kt. határoza-
tait, s módosította a 186/2004. (X. 28. ) Kt. határozatát. Ez-
zel egyidejűleg kötelezte Küller János polgármestert arra,
hogy 3 munkanapon belül fizesse ki a 2004. május 1-jén
megtartott Eufória-nap fellépő művészei által immáron ép-
pen 1 éve kiállított és a Polgármesteri Hivatalnak benyúj-
tott számláit.

A képviselő-testület az április 21-i ülésén állást foglalt
a 10-es út 2x2 sávos, új nyomvonalú megépítése mellett.
Ugyanezen ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
"papi földek" melletti ingatlanjain helyet ad a társadalmi
munkában megvalósuló BMX-pálya kiépítésének, mely az
Altalános Iskola Diákönkormányzatának kérése volt. A
képviselő-testület tudomásul vette Vargáné Vass Eva jegyző
tájékoztatását arról, hogy az Onkormányzat együttműkö-
dési megállapodást kötött a Német Kisebbségi Onkor-
mányzattal, s ennek keretében az Onkormán^zat a képvise-
lő-testület döntésének megfelelően 40. 000. 000, - Ft összegű
támogatást nyújtott a Német Kisebbségi Onkormányzatnak
fejlesztési célú kiadásainak teljesítéséhez. A képviselő-tes-
tület elfogadta a Német Kisebbségi Onkormányzattal kö-
tendő megállapodást földhasználati jog alapításáról, mely-
nek alapján a Német Kisebbségi Onkormányzat tulajdoná-
ban álló, a "papi földek" mellett elhelyezkedő 2853 helyraj-
zi számú ingatlanon az Onkormányzat felépítményt hozhat
létre óvoda elhelyezésének céljára úgy, hogy az ingatlan a
Német Kisebbségi Onkormányzat tulajdonában marad,
míg a létrehozandó óvoda felépítmény az ingatlan-nyilván-
tartásban új helyrajzi számon nyilvántartva az Onkormány-
zat tulajdonába kerül. Ezen földhasználati jog alapításáért
az Onkormányzat 4.000.000,- Ft+AFA összegű egyszeri
földhasználati díjat köteles fizetni a Német Kisebbségi On-
kormányzatnak. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
alábbi utcákon a következő forgalomtechnikai eszközöket
köteles elhelyezni a Polgármesteri Hivatal:

. Fő út - Szent István u. sarok: elsőbbségadás kötele-
ző tábla;

. Fő út - Petőfi u. sarok: elsőbbségadás kötelező táb-
la;

. Búza u. sarok: elsőbbségadás kötelező tábla;

. Fő út-Rákóczi u. sarok: elsőbbségadás kötelező táb-
la;

. Fő út-József Attila u. sarok: elsőbbségadás kötelező
tábla;

. Lovarda u. : zsákutca tábla;

. Fő út 43. : várakozóhely tábla;
* Fő út-Teve szikla felé: behajtani tilos mindkét irány-

ból tábla;

. Kevélyhegyiút vége (erdő): behajtani tilos mindkét
irányból tábla;

. Pacsirta u. -Erdő u. csatlakozás: behajtani tilos mind-
két irányból tábla;

. Fő út 77. : forgalomlassító küszöb + bukkanó tábla;

. "papi földek": forgalomlassító küszöb + bukkanó
tábla;

. Bodza u. : 3, 5 t súlykorlátozás tábla.

A képviselő-testület egyúttal várja a lakosság, a képvi-
selők és a Polgármesteri Hivataljavaslatait újabb szükséges
forgalomtechnikai eszközök kihelyezésének tárgyában.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri
Hivatal vagyonbiztosítási szerződését módosítja, s cgyúttal
felhatalmazta Küller János polgármestert a KözHáló Vég-
ponti nyilatkozat aláírására, melynek keretében a Polgár-
mesteri Hivatalban KözHáló Internet Szolgáltatás jön lét-
re. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Művelő-
dési Ház és Könyvtár eddigi vezetője - Róna Krisztina - át-
helyezéssel a Szentendrei Néprajzi Múzeumban folytassa
pályafutását, s egyúttal pályázatot írt ki a Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére. A képviselő-
testület 2005. április 30-i hatállyal felbontotta Kuti Ferenc
eddigi rendszergazda megbízási szerződését, s egyúttal
2005. május 1. hatállyal megbízta Szekeres Józsefet a rend-
szergazda feladatainak ellátásával 85. 000, - Ft + AFA/hó
megbízási díj kikötésével. A képviselő-testület módosította
az előző képviselő-testület által hozott 103/2002. (VIII.26.)
Kt. határozatát annak érdekében, hogy az Onkormányzat
által Gröschl Györgytől 2002-ben 11.226.000,- Ft vételárért
vásárolt 089/1/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjoga az
Onkormányzat nevére az ingatlan-nyilvántartásban végre
bejegyzésre kerülhessen.

A képviselő-testület következő ülésére tájékoztatást
kért Küller János polgármestertől arról, hogy Küller János
polgármester miért nem hajlandó kifizetni a temetési segé-
lyeket annak ellenére, hogy az ezek kifizetéséhez szükséges
forrást a képviselő-testület egyrészt a 49/2005. (III. 3. ) Kt.
határozatában, másrészt az Onkormányzat 2005. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2005. (IV. 15.) Kt. rendeletének elfoga-
dásával biztosította. A képviselő-testület tudomásul vette
azt, hogy dr. Kovács György háziorvos helyett dr. Kovács Le-
vente veszi át a dr. Kovács Bt. vezetését, s ezzel elősegítette
azt, hogy dr. Kovács György praxisjoga átszállhasson fiára,

dr. Kovács Leventére. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Küller János polgármester mutassa be az ANTSZ-nek
az Egészségház tervpályázat lezárásának dokumentumait,
az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított fe-
dezet igazolását, valamint a közbeszerzési ütemtervet, s
mindezek alapján kérelmezze áz ANTSZ-től ajelenlegi ör-
vosi rendelő működési engedélyének 2005. év végéig törté-
nő meghosszabbításat. A képviselő-testület ily módon kí-
vánja biztosítani az ANTSZ-t arról, hogy a jelenlegi orvosi
rendelő kiváltása céljából 2005. évben új Egészségházat
épít. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 20.000,- Ft + 25
% ÁFA/m2 vételár kikötésével értékesíti a "papi földeken"
lévő 2844 helyrajzi számú ingatlanát.

A képviselő-testület a 2005. április 28-i ülésén kiderült,
hogy április hónapban Küller János polgármester egyetlen
forintot sem utalt az Altalános Iskolának, melynek követ-
keztében az Altalános Iskolának kifízetetlen számlái van-
nak, s összesen 8. 000, - Ft van a bankszámláján. A képvise-
lő-testület ülésén a képviselők felhívták Küller János pol-
gármester figyelmét arra, hogy az Altalános Iskolának köte-
lezően nyújtandó önkormányzati támogatás áprilisi össze-
gét az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
6/2005. (IV. 15. ) Kt. rendelet 11. számú melléklete tartal-
mazza, s egyben figyelmeztették, hogy jogellenesen jár el
akkor, amikor nem utalja át a 11. számú mellékletben sze-
replő április havi finanszírozást az Altalános Iskolának.

A képviselő-testület megállapította, hogy Küller János
polgármester - jogellenesen - mind a mai napig nem utalta
át a Pilisborosjenői Községüzemeltetési, Beruházó és Lap-
kiadó Kht. 3.000.000,- Ft törzstőkéjét a Kht. tőkeszámlájá-
ra. Erre tekintettel a képviselő-testület arra kötelezte Kül-
ler János polgármestert, hogy 3 napon belül utalja át a
3.000.000,- Ft törzstőkét a Kht. ügyvezető igazgatója által
megadott bankszámlára. A képviselő-testület ezt követően
arra kötelezte Küller János polgármestert, hogy 3 napon
belül fízesse ki az Onkormányzat jogi képviselőjének, dr.
Czugler Péter ügyvédnek a kifizetetlen számláit, mely dr.
Czugler Péter 2004. évi teljesítését tartalmazza. A képvise-
lő-testület - tekintettel a hosszú ideje jogellenesen le nem'
zárt eljárásra - arra kötelezte Küller János polgármestert,
hogy a szennyvíztisztító II. ütem beruházásának próbaüze-
mét és a műszaki-átadás átvételét 15 napon belül kezdje
meg lezárni és 2005. július 31-ig fejezze be a lezárást és a
műszaki átadás-átvételt. Megtett intézkedéseiről számoljon
be a képviselő-testületnek, valamint a beruházáshoz kapott
állami támogatás felhasználásáról a Belügyminisztérium fe-
lé számoljon el. A képviselő-testület Küller János polgár-
mester foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésére vo-
natkozó keresetindítást kibővítette a Webcentrál Kft-nek
Küller János polgármester által 2003. április 17-től a mai
napig 6. 250, - Ft/hónap mértékben jogsértően kifizetett ösz-
szegek teljesítése miatt, mely az Otv. 90. § (1) bekezdésébe
ütközik.

A képviselő-testület kötelezte Küller János polgármes-
tert arra, hogy 3 napon belül írja alá:

. a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer konzorciális szerződését;

. a Pilisborosjenői Községüzemeltetési, Beruházó és
Lapkiadó Kht. alapító okiratát;

. a Kht. és az Onkormányzat közötti megállapodást,

mely egyes közfeladatok és az azokhoz szükséges fi-
nanszírozás átadásáról szól.

A képviselő-testület kötelezte Küller János polgármes-
tert arra, hogy a 2004. május 1-jén lezajlott Eufória-nap
fellépőinek számláit 3 napon belül fízesse ki. A képviselő-
testület arra kötelezte Küller János polgármestert, hogy a
Szücs Gábor vállalkozó által 2004. novemberében és de-

cemberében elvégzett kátyúzási munkálatokról szóló álla-
pot-felmérésijegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazo-
lást írja alá annak érdekében, hogy a kátyúzási munkák ki-
fizethetővé váljanak.

A képviselő-testület elfogadta a 2005-ben megépíten-
dő új Egeszségház tervezési szerződését, melyben a 7. Di-
menzió Építésziroda Kft-től megrendelte az új Egészség-
ház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését. A
képviselő-testület a 013/15-26 helyrajzi számú külterületi
földrészletre az Ecorys Magyarország Kft. által készíten-
dő szabályozási, és a módosítandó szerkezeti terv terület-
felhasználási övezeteit a belterületi határtól kezdődően
az első átkötő útig jelentős zöldfelületű kereskedelmi és
szolgáltató, míg a többi területet kereskedelmi és szolgál-
tató övezetként jelölte ki. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 015/1 helyrajzi számú ingatlanának Vz-ed ré-
szét 25 évre térítésmentesen a Pilisborosjenői Onkéntes
Tűzoltó Egyesület használatába adja azzal a céllal, hogy
az Egyesület ezen az ingatlanon létrehozza az új - három
tűzoltóautó befogadására alkalmas - tűzoltószertárát.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület úgy döntött, hogy
az új tűzoltószertár kialakítására utólagos elszámolással
5. 000. 000, - Ft támogatást nyújt az Egyesületnek 2005 év
során. A képviselő-testület felhatalmazta Küller János
polgármestert arra, hogy az erről szóló támogatási megál-
lapodást és bérleti szerződést az Onkormányzat nevében
az Egyesülettel kösse meg.

A képviselő-testület tudomásul vette azt, hogy a Nem-
zeti Sporthivatal által a Sport XXI. Létesítményfejlesztési
Program részét képező "Korszerű tornatermet minden-
hol" megnevezésű pályázatra benyújtott jelentkezését -
mely a C2 típusú tornaterem építésére vonatkozott - a
Nemzeti Sporthivatal T 109/05/02 számon regisztrálta. A
képviselő-testület a megvalósítás érdekében összeállított
projektcsomag koncepcióját és a résztvevő települések -
Vácrátót, Szentendre, Törökbálint, Nagykőrös, Pilisszán-
tó, Vácduka, Szigethalom - körét elfogadta, s egyúttal fel-
kérte Küller János polgármestert az elfogadó nyilatkozat
aláírására.

A képviselő-testület megbízást adott Rábóczkiné
Benkő Zsuzsannának 3 hónap időtartamra a Művelődési
Ház intézményvezetői feladatinak ellátására. A képviselő-
testület elfogadta a "Pilis-Buda-Zsámbék" Többcélú Kis-
térségi Társulás társulási megállapodásának módosítását
és felhatalmazta Küller János polgármestert annak aláírá-
sára. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármeste-
ri Hivatal nyújtson be igényt a BKV Rt-hez a szentendrei
HÉV korszerűsítés révén felszabaduló bazaltból 300,-
Ft/tonna áron 10.000 tonna megvásárlására, mely bazaltot
az Önkormányzat útépítésekhez kívánja felhasználni. A
képviselő-testület egyúttal felhatalmazta Küller János pol-
gármestert arra, hogy kedvező elbírálás esetén a vásárlás-
ról szóló szerződést írja alá.

Helyszíni Tudósító
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I. helyezés: 3. SZÁMŰ PÁLYAMŰ
szerző: Bozsódi Csaba
társszerzőlc Bozsódi Zsolt, Pankotai Gyula, Venczel Tamás

M. helyezés: 1. SZÁMŰ PÁÜTAIVIO
szerző: Tekercs lldikó
társszerző: Czér Péter

Ml. helyezés: 2. SZÁMÚ PÁLYAMŰ
szerző: Bihatyné Szegedi Magtfolna
társszerzők: Kiss Ferenc, Bihaly Márton

A pályaművek megfekfnthetőek a Mmelödési Ház előleréüw.

Az egészségházra kiírt pályázaf
elso helyezését a faluképbe legin-
kább beleillo, további fejlesztési le-
hetőségeket is magában rejto pálya-
mű kapta.

Megtörténtek az első lépések az
egészségház megépítéséhez vezető
úton.

- Az egészségház gondolata nem
új. Gyakorlatilag 8-10 éve már fog-
lalkozik a mindenkori képviselő-tes-
tület az egészségház megépítésével,
hiszen a jelenlegi állapotok sem a
kor követelményének és az ANTSZ
engedélyeknek nem felelnek meg.
Most jutott el odáig a képviselő-tes-
tület, hogy a pénz is rendelkezésre
áll, a fedezet és a kijelölt hely is
megvan, így ki lehetett írni a pályá-
zatot - mondta Küller János polgár-
mester.

A Polgármesteri Hivatal meghí-
vásos tervpályázatot hirdetett, mely-
re három pályamű érkezett.

A megvalósítás időpontjáról és
összegéről még nem lehet pontos
adatokat tudni, hiszen még hosszú
az út az átadásig, ugyanis az eljárás
az, hogy először terveztetni kell,
utána engedélyeztetni, majd az en-
gedélyezett terveket közbeszerez-
tetni, és a közbeszerzési eljárás so-
rán a nyertes pályázó, illetve a pá-
lyázók adnak egy árajánlatot és ott
az összességében legjobbat kell ki-
választani, a kiírásnak megfelelően.
Maga az engedélyeztetés valószínű-
leg két-három hónapot vesz majd
igénybe, mert a szakhatóságokkal
egyeztetni kell.

A polgármester úr azt tartaná
szerencsésnek, ha még azelőtt
egyeztetnének az ANTSZ-szel, mie-
lőtt a testület jóváhagyná a terveket,
hiszen ő fogja megadni a szakható-
sági engedélyt, véleményt. "Nem
lenne jó, még tervezési szinten sem,
nemhogy kivitelezési szinten olyan
terveket véglegesíteni, melyről nem
kaptunk előzetes véleményt."

A közbeszerzési kiírás is több hó-
napot vesz igénybe, így ha a folya-
mat nagyon belecsúszik a télbe, az
építkezés valószínűleg csak jövőre
veheti kezdetét.

- Három teljesen (stílusában és
formájában) különböző tervet nyúj-
tottak be. Körülbelül erre is számí-
tottunk - mondta Dalosiné Molnár
Ilona főépítész asszony.

- A terveket egy szakmai bizott-
ság bírálta el, melynek tagjai az épí-
tészeti kamarából kerültek ki. A
döntésük alapja az volt, hogy egy
funkcionálisan jól működő, a kor és
az ANTSZ követelményeinek meg-
felelő, a falu képébe belesimuló
épületet kapjanak. A pályázók már
a tervezés fölyamatában igyekeztek
fígyelembe venni a háziorvos véle-
ményét és javaslatait, aki az elbírá-
lás után is tett észrevételeket mind-
három pályaműre vonatkozóan,
akárcsák a kamara tagjai, akik ki-
sebb fínomításokat kértek, melyek-
nek a kiviteli terveken már szerepel-
niük kell. Ilyen volt például a győz-
tes pályázatban az oszlopelrendezés,
mely a jelenlegi formájában nem ki-
fejezetten pilisborosjenői jellegze-
tességet takar. Az új intézmény a le-

bontásra ítélt tűzoltóraktár helyén
épül majd, és a művelődési házzal
együtt egy kis teret fog majd közre.
Az egészségház a budai oldalról két-
, a Főút felöli oldalról egyszintes
építmény lesz, a szintkülönbségek-
ből adódóan. Helyet ad majd az or-
vosi rendelőknek, a védőnői szolgá-
lat ellátásának, és ezen kívül olyan
helyiségek kialakítására kerülhet
sor, amií az önkormányzat adott
esetben különböző szűrésekre, bér-
leti rendszerben ki tudna adni.

A régi rendelő lebontásra ítélte-
tett. A polgármester úr szerint nincs
olyan állapotban, hogy anyagilag
megérné rendbe hozni. Bozsódi
Zsolt, a győztes pályamű társszerző-
je pedig elmondta, hogy az épület
statikailag teljesen rossz, alapvetően
nem alkalmas arra, hogy rendelő le-
gyen. Allagát, elhelyezését, megkö-
zelítését, beépítését tekintve sem
megfelelő. Ennek ellenére remélhe-
tőleg az ANTSZ meghosszabbítja
majd a működési engedélyt az új
épület elkészültéig.

Bozsódi Zsolt társzerzőként vett
rész a győztes pályamű elkészülésé-
ben. Még frissdiplomás belsőépítész
korában került a faluba, és akkor a
tanácselnök meghívta, hogy mint
szakmabeli, véleményezze a műve-
lődési házat, mondja el a vélemé-
nyét arról, hogy mit lehetne kezdeni
a belső kialakítással, hogy az megfe-
lelő legyen. Igy emlékszik vissza:

- Igazából komoly építészeti terv
nem született a művelődési házról,
véleményem szerint egy több szem-
pontból is tragikus épületet sikerült
létrehoznia a kivitelezőnek. Mind
funkcionálisan, mind építészeti stí-
lusában komoly hibái vannak a mű-
velődési háznák. Az építészeknek
ott van óriási felelősségük, hogy ha
építenek valamit, ami nem tud meg-
felelően működni, attól az még na-
gyon sokáig ott áll majd, azt nagyon
nehéz átformálni. Egy falu, egy kis-
város általában úgy épül fel, hogy a
falu életviteléből fakadóan kiemel-
kedő jelentőségű intézmények köré
szerveződik. Ilyen például a temp-
lom, a kocsma. Itt a templom, és az
út, amely összekötné a művelődési
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házzal, nincs megfelelően kiépítve,
ennek a belső magnak kellene meg-
felelően kiépülnie. Volt egy nagyon
szép kocsmája a falunak. Ez még
most is megvan, ám italbolt lett be-
lőle, és így nem tud szervesen kap-
csolódni a faluhoz. Ezeket a funkci-
ókat, amelyek korábban megvoltak,
szétszabdalták az előző rendszer ál-
tal ide "letett" épületek. Akkoriban
központilag határoztak meg nagyon
sok funkciót, és ezáltal tönkretettek
egy szerves fejlődést, ami például a
két világháború között megvolt.

Ez egy nagyon szép falu. Ez egy
sváb falu, és mint ilyennek, vannak
bizonyos hagyományai, melyeket egy
épület tervezésekor fígyelembe kell
venni. Eppen ezért az egészségház
tervezésénél Bozsódi Zsolt is elen-
gedhetetlennek találta, hogy egy
szakmai bizottság bírálta el a munká-
kat. -Nagyon fontos az, hogy tetsszen
egy épület az embereknek, de akkor
igazán jó a munka, ha szakmailag is
kifogástalan, amibe beletartozik az,
hogy megfelelően illeszkedjen a kör-
nyezetébe, mind külsőségekben,
mind használhatóságában.

- A kiindulási pont az volt az
egészségház tervezésekor - folytatja
Bozsódi Zsolt -, hogy önmagában a
művelődési ház, melybei. 1 a polgár-
mesteri hivatal is helyet kapott, eb-
ben a formában nem tudja megfele-
lően ellátni a feladatát. Erre a mos-
tani tervpályázat abból a szempont-
ból ad választ, hogy a tervek szerint
az egészségház úgy épül majd, hogy
a művelődési házzal egy belső kis
rendezvénytermet zár majd be, így a
művelődési háznak a funkcióját
megnyitja e felé a tér fele. Lesz to-
vábbá egy tornáccal összefogott bel-
ső kerengő, ami rendezvénytérként
szolgálhat majd, ami jelenleg a falu-
nak e^y liagy hiányossága.

Bozsódi Zsolt a terv pozitívumá-
nak tartja, hogy választ ad a falu
egyik legnagyobb problémájára, ar-
ra, hogy nincs igazi tere, ahol a falu,
mint faluközösség működhetne.

"A falu egész belső rendezésének
kellene valamilyen szinten megol-
dódnia."

Azt a belső magot kellene megfe-
lelőképpen kiépíteni, amely köré a
falu kultúrája, élete szerveződhetne.
Ennek az első lépését látja abban,
hogy az egészségház és a művelődé-
si ház által közrezárt tér rendezetté

válik. "Ha ez így egységet tud alkot-
ni a falu központjában, akkor létre-
jöhetnének ilyen magok, amik köré
a falu élete rendeződik."

Egy életformáról van itt szó, ar-
ról, hogy az itt élő emberek összes-
ségének, mint közösségnek kell mű-
ködnie. Ahhoz pedig, hogy rendez-
vényeiket megtarthassák, a falu éle-
tének eseményeiben részt vehesse-
nek, megfelelő tér kell, ami most
még nincs meg. A szükségből, hogy
le kell bontani a régi, tönkrement
egészségházat, és újat kell építeni,
így erény kovácsolódik, és lehetőség
nyílik arra, hogy az új egészségház a
művelődési házzal együtt, egységes
terét alkothassa egy új központi
magnak, amely köré szerveződhet a
falu közös életének egy része.

A Dalosiné Molnár Ilona által
mondottak is összetalálkoztak
Bozsódi Zsolt által kifejtett remé-
nyekkel. A főépítész asszony el-
mondta azt is, hogy a korábban a fa-
lukoncepció megvitatásánál megha-
tározták azt az irányvonalat, misze-
rint a község egy falusias megjelené-
sű, és falusias település szeretne ma-

radni. A szakmai zsűri választotta ki
az elsődíjas művet, mivel nem csak
az épület megjelenésében, hanem a
település központjának térformáló
szerepében is előrelépés lehet,
ahogy az épületet elhelyezték, és
amilyen javaslatot adott arra vonat-
kozóan, hogy a művelődési ház is
hogyan építhető át egy egységes
egésszé. Egy olyan kis dísztér alakul-
na ki itt a településen, amely a ké-
sőbbiekben meghatározó lehet. Ez
volt a determináló az első helyezés
meghatározásánál. Elmondta azt is,
hogy a második díj az egy pontosan
kidolgozott tervet jelentett, de az
egy városban elhelyezendő épületet
adott, a harmadik díjas terv automa-
tikusan az első kettő után maradt.

Ha tehát a tervet sikerül keresz-
tülvinrii a bürokrácia útvesztőin, ta-
lán jövőre már elkezdődhet annak
az egészségháznak az építése, mely
nem csak a mostani áldatlan állapo-
tokon változtatna az orvosi ellátás-
ban, hanem a kiindulópontot jelent-
hetné a falu közös élettereinek újjá-
alakításában.

Szieben Rita

A KOLTESZET NAPJA tiszteletére Dinnyés József előadóművész volt vendé-
günk, aki magyar költők verseit énekelte saját megzenésítésében a Művelődé-
si Házban, április 9-én.

JÓZSEF ATTIIA születésének 100. évfordulójára iskolánk tanárai és nyolca-
dik osztályos tanulói közösen adták elő nagy sikerrel az erre az alkalomra ké-
szített műsorukat a Művelődési Házban.

TÁVOZOTT a Művelődési Ház éléről Róna Krisztina. A vezetői helyre már ki
van írva a pályázat. Három hónapra az ürömi Művelődési Ház vezetője,
Rábóczky Zsuzsa megbízottként vezeti a mi intézményünket is.

NÉPDALVERSENNYEL és növendékkoncerttel ünnepelte iskolánk zenei ta-
gozata az alapfokú művészeti iskolák világnapját, április 15-én.

AZ UJ ZENEISKOLASOK felvételije június 8-9-én lesz, a régi tanulók beirat-
kozása pedigjúnius 10-én. Az idei tanévet június 9-én zárják, bizonyítványosz-
tással egybekötött koncerttel. Az évzáró koncert 17 órakor kezdődik a Műve-
lődési Házban.

A PILISBOROSJENÖI KÖZSÉGVEDÖ EGYESULET köszöni tagjainak,
és barátainak, hogy az április 16-i szombat délelőttön szépen kitakarították
a falut.

GRATULÁLUNK a Pilis Kupa / 2005 versenyen szép eredményt elért pilis-
borosjenői kerékpárosoknak. A Pilis Cross Country Club rendezésében Pilis-
szántón volt versenyen a 13 év alatti korosztályban Meggyesi Gergő 4., Csontó
András 7., és Csontó Máté 13. helyen végzett. A 11 év alattiak versenyében Fá-
bián Péter a 6. lett. A 9 év alatti korosztályba'n Dózsa Dániel az első, Fábry
Zsombor pedig a harmadik helyen végzett.
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WWW.ÜIÜS sjer
Történt, hogy a képviselő-testület felhatalmazása

alapján Küller János polgármester támogatási szerző-
dést kötött az Onkormányzat képviseletében az "On-
kormányzatok a világhálón" című pályázat nyertese-
ként, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Infor-
mációs Társadalom Fejlesztési Programjának kereté-
ben. A pályázaton az Onkormányzat vissza nem téríten-
dő támogatást kapott internetes megjelenés (honlap)
elkészítési költségeinek és tárterület bérletének 75 %-
ára. A támogatás célja az volt, hogy Pilisborosjenő Köz-
ség Onkormányzatának legyen honlapja.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának honlapja a
www.pilisborosjeno. hu domain név alatt kerüljön re-
gisztrálásra. A támogatási szerződést Küller János pol-
gármester aláírta, s ezzel az Onkormányzat elfogadta
azt, hogy 562. 500, - Ft egyszeri szolgáltatásbeli támoga-
tás, valamint 2003. júliusától kezdődően 36 hónapon át
havonta 18.750, - Ft szolgáltatásbeli támogatás 75%-át
az IHM, 25 %-át az Onkormányzat viseljen. A szerző-
dést Küller János polgármester a Webcentrál Távközlési és
Informatikai Kft-vel kötötte meg. Az Onkormányzat folya-
matosan fizette vállalásának megfelelően a25 % mértékű
önrészt a Webcentrál Kft-nek, ám a Webcentrál Kft. mind
a mai napig nem készítette el az Onkormányzat honlapját
és ebből adódóan ahhoz tárterületet sem adott bérbe az

Onkormányzatnak. A Webcentrál Kft. tehát minden hó-
napban teljesítés nélkül számlázott, Küller János polgár-
mester pedig derekasan fizetett annak ellenére, hogy a
Webcentrál Kft. az Onkormányzat felé semmit nem teljesí-
tett. A Webcentrál Kft. teljesítésének elmaradását bárki
leellenőrizheti úgy, hogy a honlapot megpróbálja be-
hívni az interneten. Ilyen honlapot ugyanis egyikünk
sem fog találni. Sajnos.

Az Otv. 90. § (1) bekezdése szerint az Onkor-
mányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért Küller
János polgármester felel. Megállapíthat.ó, hogy Küller
János polgármester mindenféle teljesítés nélkül sza-
bálytalanul fízetett a Webcentrál Kft-nek 2003-tól a
mai napig folyamatosan hónapról hónapra havi 6. 250,-
Ft összeget. Tekintettel arra, hogy Küller János ezen
cselekménye az Otv. 90. § (1) bekezdésébe ütközik, a
képviselő-testület a 2005. április 28-i ülésén Küller Já-
nos polgármester foglalkoztatási jogviszonyának meg-
szüntetésére vonatkozó keresetindítást kibővítette a

Webcentrál Kft-nek Küller János polgármester által
2003. április 17-től a mai napig jogsértően kifízetett
összegek teljesítése miatt.

A képviselő-testület 2005. április 28-i ülésén kiderült,
hogy április hónapbanKüller János polgármester egyetlen
forintot sem utalt azAltalános Iskolának, melynek követ-
keztében az Altalános Iskolának kifizetetlen számlái van-
nak, s összesen 8. 000, - Ft (!) van a bankszámláján. A
képviselő-testület ülésén a képviselők felhívták Küller

János polgármester figyelmét arra, hogy az Altalános
Iskolának kötelezően nyujtandó önkormányzati támo-
gatás áprilisi összegét az Onkormányzat 2005. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2005. (IV. 15.) Kt. rendelet 11. szá-
mú melléklete tartalmazza, s egyben figyelmeztették,
hogy jogellenesen jár el akkor, amikor nem utalja át a
11. számú mellékletben szereplő április havi finanszíro-
zást az Altalános Iskolának. Küller János azzal védeke-
zett, hogy számára nem világos a 11. számú melléklet
tartalma, s mindaddig aipíg az számára világossá nem
válik, nem fog utalni, tekintettel az Aht., az Amr. és az
Otv. 90. § (1) bekezdésére, hiszen az Onkormányzat
gazdálkodásának szabályszerűségéért ő felel.

Látható, hogy Küller János polgármesíer sajátsá-
gosan értelmezi a jogszabályok hatályát: a Webcentrál
Kft. esetében mindenféle teljesítés nélkül határidőben
kifizeti a Webcentrál Kft. számláit - mellyel egyéb-
iránt ahhoz is hozzájárul, hogy az IHM által az adott
szolgáltatáshoz nyújtott 75% mértékű támogatási ösz-
szeget a Webcentrál Kft. az IHM-től jogosulatlanul
lehívja -, míg az Onkormányzat fenntartásában műkö-
dő Altalános Iskola április havi fínanszírozását nem
utalja át az Altalános Iskolának. Az Aht., az Amr. és
az Otv. 90. § (1) bekezdése a Webcentrál Kft. esetében
ezek szerint nincs hatályban, ám az Altalános Iskola fí-
nanszírozása esetében hatályos. Küller János polgár-
mestert az sem zavarja, hogy az Altalánps Iskola ápri-
lis havi fínanszírozását kiolvashatja az Onkormányzat
2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005. (IV. 15.) Kt.
rendelet 11. számú mellékletéből, ám ő írásbeli jelen-
tést kér a jegyzőtől arra, hogy áprilisban mekkora ösz-
szeget utaljon az Altalános Iskolának. Amikor pedig a
jegyző ezt neki leírja és az orra elé teszi a konkrét ösz-
szeg szerepeltetésével kitöltött átutalási megbízást, ő
újabb vizsgálatot kezdeményez annak érdekében,
hogy mindezek ellenére ő szabályosan fízethet-e vagy
sem.

Hihetetlen és szánalmas. Hihetetlen a történet,
mert ilyen ebben az országban más településen nem lé-
tezik. Nem létezik, hogy a polgármester a saját faluja ál-
talános iskolájának a pénzügyi fedezet és a költségveté-
si rendelet ellenére se utaljon egyetlen forintot sem
óvatosságból és a gazdálkodás szabályszerűségének be-
tartása okán. Szánalmas az ember, aki ugyanezt az óva-
tosságot és szabályszerűséget félretéve bátran fizet el
nem végzett szolgáltatásokért idegen cégnek. A saját ál-
talános iskolánk felé fenntartással és rendkívüli óvatos-

sággaljár el, egy debreceni, nem teljesítő cég felé töké-
letes és teljes bizalommal.

Küller János nem méltó arra, hogy Pilisborosjenő
polgármester legyen. Története azonban méltó arra,
hogy megjelenjen a honlapon.

Pilisborosjenői Adófizető
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A képviselő-testület a 2005. ja-
nuár 27-i ülésén a 8/2005. (I. 27.)
Kt. határozatában úgy döntött,
hogy az Onkormányzat a Nemzeti
Sporthivatal által a Sport XXI. Lé-
tesítményfejlesztési Program
"Korszerű tornatermet minden-
hol" alprogram keretében PPP
(Public Private Partnership) fínan-
szírozási konstrukcióban kiírt tor-

naterem pályázaton részt vesz. Dr.
Abrahám Attila, a Nemzeti Sport-
hivatal (NSH) elnöke a 2005. ápri-
lis 7-én kelt levelében arról tájé-
koztatta az Onkormányzatot, hogy
az Onkormányzat pályázatát T
109/05/02 szám alatt nyilvántartás-
ba vette, jelentkezését elfogadta
és támogatást kíván biztosítani egy
"C2" típusú - szabályos kézilabda
pálya méretű terem, mely két rész-
re osztható 200 fő néző elhelyezé-
sével, iskolai és közösségi célú
használatra - tornacsarnok meg-
valósításához. Az NSH tájékozta-
tása szerint a PPP konstrukció elő-
készítése során 1-1,5 milliárd fo-
rint beruházási értéket képviselő,
kezelhető számú tervezett tornate-

remből álló projekt csomagot állí-
tottak össze, és ezen projektcso-
mag megvalósítására keresnek
közbeszerzési eljárás keretében
befektetőt. Terveik szerint több

tervezett tornatermet egyszerre,
egyazon projekt keretében, a ké-
sőbbiekben kiválasztásra kerülő

ugyanazon magánbefektető bevo-
násával valósítanák meg.

A projekt csomag összeállítása a
beruKázás és üzemeltetés során re-

alizálható előnyök maximalizálása
érdekében megyénként történik.
Pilisborosjenőt ennek alapján a
Pest megyei PST2 Tornaterem Pro-
jektbe sorolták be, melyen belül Pi-
lisborosjenő azonosítója a PST2-T-
6 lett. A PST2 Tornaterem Projekt-
ben társaink Vácrátót, Szentendre,
Törökbálint, Nagykőrös, Pilisszán-
tó, Vácduka, Szigethalom. A képvi-
selő-testület a 2005. április 28-i ülé-
sén tudomásul vette a regisztrációt
és elfogadtá a projekt csomag kon-

cepcióját, valamint a résztvevő te-
lepülések körét. Egyúttal felkérte
Küller János polgármestert az elfo-
gadó nyilatkozat aláírására.

A PPP konstrukcióhoz kapcsoló-
dó jogi, pénzügyi (kifejezetten az
Onkormányzatot terhelő becsült fi-
zetési kötelezettségek meghatáro-
zását segítő, az NSH rendelkezésé-
re álló információk), műszaki, szer-
vezeti és eljárási kérdések áttekin-
tése és egyeztetése érdekében az
NSH szakemberei konzultációs na-

pot fognak tartani a PST2 Tornate-
rem Projektben részt vevő önkor-
mányzatoknak. Ezen munkaérte-
kezlet keretében nyílik lehetőség
kérdéseink megválaszolására, az
együttműködés és a kommunikáció
részletes áttekintésére, a résztvevő
önkormányzatok közötti jogvi-
szony és kapcsolódás átgondolásá-
ra, illetve a feladatok megosztására
és ütemezésére. Ezen a konzultáci-
ón ismerteti meg az NSH velünk a
PPP projekt eljárási és lebonyolítá-
si rendjének részleteit, ésjavaslatot
tesz a résztvevő önkormányzatok
együttműködésének konkrét jogi
formájára is.

A projekt első lépése a projekt-
tervezet összeállítása, mely a részt-
vevő önkormányzatok segítségével
az NSH feladata. Ezt követően a
résztvevő önkormányzatok meg-
kapják a véglegesnek tekintett do-
kumentumot, s ennek minden
résztvevő önkormányzat általijóvá-
hagyását követően kerül sor a kap-
csolódó PPP projekt elfogadási el-
járásának lefolytatására, amely egy
kormánydöntéssel kerül lezárásra.
Az államigazgatási elfogadási eljá-
ráshoz kapcsolódó további anya-
gok összeállítását és a koordinációs
feladatokat az NSH elvégzi, a
résztvevő önkormányzatok képvi-
selőinek személyes közreműködése
ebben a fázisban a PPP Tárcaközi

Bizottság ülésén való részvételre
korlátozódik.

Ha a PPP Tárcaközi Bizottság a
projektet befogadja, akkor azt
PPP projektnek ismeri el, a kor-
mány pedig hozzájárul a projekt
keretében megvalósítani tervezett
létesítmények megvalósítását és
üzemeltetését végző magánbefek-
tető kiválasztására vonatkozó köz-

beszerzési eljárás kíírásához. Ek-
kor az NSH és a résztvevő önkor-
mányzatok között aláírásra kerül
egy együttműködési megállapo-
dás, amely a PPP projekt egész
menete során szabályozza a felek
együttműködését.

Az együttműködési megállapo-
dás aláírását követően a kormány
felhatalmazása alapján kerülhet
sor a résztvevő önkormányzatok ál-
tal kiírt közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítására, amely során az NSH
társkiíróként kapcsolódik az eljá-
ráshoz. Sikeres közbeszerzési eljá-
rás esetén a kapcsolódó szerződé-
sek hatályba lépésének kifejezett
előzetes feltétele a kormány jóvá-
hagyása. A befektetővel kötendő
szerződéseket minden egyes részt-
vevő önkormányzat és az NSH egy-
aránt aláírja.

Remélhetőleg a folyamat végén
2006-ra olyan tornacsarnoka lesz
Pilisborosjenőnek, amelyben kor-
szerű körülmények között egyszer-
re két osztálynak is tartható torna-
óra, amelyben falunk sportolni vá-
gyó lakói szabadon élvezhetik a
testkultúra előnyeit, amelyben
sportegyesületeink kiváló körülmé-
nyek között gyakorolhatnak és ver-
senyezhetnek, amelyben énekkara-
ink felléphetnek, amelyben közös-
ségi rendezvényeinket méltó körül-
mények között megrendezhetjük.
Mindehhez kulturált összefogást és
jó munkát kívánunk a munkában
résztvevőknek!

Kara Arpád
elnök

Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság

Marosi László
elnök

Pénzügyi Bizottság
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Tavaly ilyenkor, egészen pontosan május elsején - emlékeim
szerint - egészen jól szórakozott a falu apraja nagyja. A Művelődé-
si Házzal szemben, a parkolóban felállított színpadról hallhatta
Szvorák Katit és együttesét, a Vujicsics együttest, a budafoki sváb
zenekart, egy görög zenekart, a Mydrost, a legalább 12 ír kis és nagy
hárfával felvonuló Első Magyar Hárfaegyüttest, az egyesült pilis-
borosjenői és erzsébetvárosi szimfónikus zenekart, a Kerekes együt-
test, közben finom gulyást ehetett, bent a házban kiállítást nézhe-
tett, a ház körül kirakodóvásáron nézelődhetett, a gyerekek az óvo-
da udvarán felállított ugróasztalon szállhattak az égbe, és végül, ha
a felnőttek kedve úgy tartotta, táncolhattak egy jót, amihez a
Jávorcsik együttes kiváló zenéje adta az alapot. Sokan voltunk. Ez
volt az Eufória nap.

És ez az apropó ahhoz, hogy elmondjam: az Eufória nap meg-
rendezésének költségeit nagyrészt az oktatási minisztertől kapott
pénzből finanszíroztuk, és csak egy egészen kis részt fordítottunk a
falu pénzéből erre. Azaz, csak fordítottunk volna, mert az Eufória
nap számláit mind a mai napig nem írta alá a polgármester, tehát
nincsenek kifizetve. Egy éve éppen.

Mondanám - ha jó kedvem lenne - ünnepeljük meg a dicste-
len évfordulót.

De nincs jó kedvem.
Legfőképp azért nincs, mert sokáig azt hittem, csak a kulturá-

lis rendezvényekkel szemben ilyen makacsul ellenálló, és ez még -
ha nem is megbocsátható ^- de legalább érthető lett volna. Nem sze-
reti a kultúrát. Van ilyen. Am mára már tudom, nem csak a kultúrát,
a falut sem szereti.

Alljon itt erre példának néhány tény.
-A műszaki bizottság tavaly márciusban határozott arról,

hogy a Fő út mindkét oldalán a járdafelújítást meg kell csi-
nálni. Polgármesterünk azóta sem vette rá hivatalát, hogy ez
megtörténjen.

- Emlékeznek a tavalyi tavaszra, amikor már égig ért a fű?
Nem csodálkoznék rajta, ha idén is ugyanúgy nézne ki a falu,
hiszen a polgármester - aki a testületi ülések napirendjét kö-
teles előterjeszteni - most, április-végi ülésén sem tartotta
fontosnak, hogy ezzel foglalkozzunk.

- Nem vette napirendre az útkarbantartás pályáztatását sem.
- Nem vette napirendre a játszótéri felújítási munkák pályáz-

tatását sem - nehogy véletlenül még a nyáron elkészüljön az.
- Többszöri képviselő-testületi határozat ellenére (amelyeket

neki kötelessége végrehajtani), nem fizette ki
-a tavalyi útkátyúzást
- a jogi képviselő számláit
- nem utalta át a K.HT számlájára a költségvetésben erre meg-

határozott összeget,
- nem írta alá a - pénzügyi kötelezettséggel nem járó - kon-

zorcionális szerződést a szemétszállításra (az év második fe-
létől semmilyen szerződésünk nincs)

- nem intézkedett arról, hogy a Hivatal végre ne telefon-vo-
nalon Internetezzen sok pénzért (Magyarországon minden
bizonnyal egyedüliként)

- nem intézkedett arról, hogy Pilisborosjenőnek legyen hon-
lapja (valószínűleg ebben is egyedüliek vagyunk az ország-
ban), viszont fizetett a nem létező honlapért rendes havidíjat
két évig

- ezzel szemben nem fizetett már két éve rendesen az iskolá-
nak. Ez talán a legérthetetlenebb az összes dicstelen cseleke-
dete között, hiszen a falu gyerekeit rövidíti meg. Miben? Pél-
dául taneszközökben. Sok-sok pénzzel , törvényben előírt
kötelezettséggel vagyunk elmaradva. Arról már nem is be-
szélve, hogy - tessenek megkapaszkodni - most az önkor-
mányzatnak vissza kell fizetnie az államnak azt a pénzt, amit
pántlikázva adnak informatikai eszközökre az iskolának. A

tavalyi évben járó, csak informatikai eszközökre költhető ál-
lami normatíva 580 ezer Ft volt. Vissza kell fizetni, mert a hi-
vatal nem értesítette az iskolát arról, hogy mennyit költhet
ilyen célra. Még december végén, a karácsonyt megelőző na-
pon is ugrásra készen várták az iskolában, hátha mehetnek
számítógépet venni. Es hiába volt a testület határozata - ha
jól emlékszem december 18-án - hogy azonnal kiutalni az is-
kolánakjáró pénzt, nem írta alá az utalást a polgármester..

Most, amikor márciusban interpellációt intéztem ez ügyben a
polgármesterhez, kioktatott, hogy rosszul tudom, mert nem 580, ha-
nem 967 ezer forintot kell visszafizetni! Mintha ez olyan nagy dicső-
ség volna! - Arról nem szólva, hogy még rosszul is tudja, mert ez az
óvodával összevont összeg, amiből le kell vonni egy számítógép árát,
hiszen - nagy könyörgésre - az óvoda vehetett egy gépet.

A legnagyobb baj ebben az, hogy a polgármester is félre van ve-
zetve. Nem a hivatal, hanem a "segítője" által. Akinek nap-mint nap
haza kell vinnie minden pénzügyi és egyéb tranzakcióról az írásos
jelentést, beszámolót, stb. Ezért aztán a Hivatal dolgozói rendesen
túl vannak terhelve, hiszen dupla munkát keil végezniük.

Ha még nem tudták, akkor elmondom, hogy a polgármester -
a hazavitt adattík alapján - valamennyi "előterjesztését", "gondola-
tát" otthonról hozza, készen, leírva, a segítő és a csatornatársulatból
régről ismert másik segítő hölgy munkálkodásának eredményeként.
( Mindazonáltal ezeknek az adatoknak a kivitele a Hivatalból tilos.
De ki mer kenyéradó gazdájával ujjat húzni, és nem elkészíteni az ál-
landóan, nap-mint nap kért Eíimutatásokai? Nem csak a Hivatalból,
hanem az iskolából is.)

Ugyanez a helyzet az új jegyzőnkkel is, akit szintén otthonról
hozott, azonnal megválaszolandó levelek tömkelegével bombáz, el-
vonva ezzel őt az érdemi munkától.

Az iskolára visszatérve, igazán nagy szívfájdalmam az is, hogy
van nekünk egy alpolgármesterünk is. O a humán ügyekért felelős.
Állítólag. Ugyanis még egyetlen szót nem szólt, betűt nem írt le az
iskola lehetetlen pénzügyi helyzete, az óvoda - mondjuk csak az- ud-
vara vagy a játszótér miatt. Pedig - ha nem tévedek - ezért kapja az
elég rendes havi fizetését. S miután a legutolsó testületi ülés szüne-
tében elég hangos duót alkotott a polgármesterrel, amikor ezt kia-
bálták: "egy valag pénzt visztek el a falu pénzéből" - kénytelen va-
gyok sokadszor elmondani: a képviselő testület 12 tagjából 10 le-
mondott a falu javára a fizetésérői, a nagy kalapban hagyja azt, csu-
pán a polgármester és az alpolgármester veszi fel a fizetést.

Bevallom őszintén, hogy sokkal jobban szeretnék valami jóról ír-
ni. Hogy nem tudok, az nagy baj, de remélem, nem lesz ez mindig így.
Most is csupán azért írtam le mindezt, mert most már állandóan kia-
bálni kell, hátha meghallják máshol és mások is, és nagyon szeretném
ha tudnák, miért nem halad itt előre semmi. Igazán remélem, hogy
mindezeket már nem sokáig fogják elnézni "magasabb" helyeken.

Es még azért is leírtam, hogy legyen miről beszélni a buszon.
Hogy ne így kezdődjön a mondat: "szegény polgármester" hanem
úgy, hogy "szegény falu". Pilisborosjenő igazánjobbat érdemel. Nem
azt érdemli, hogy pl. találunk végre egy fiatal, szakképzett, lelkes
művelődési ház vezetőt, és alig fél év alatt sikerül ellehetetleníteni.
O már a szentendrei skanzenben dolgozik. Vagy, hogy az új jegyző
hozott egy- a tavalyi, számolni is alig tudó, de a "segítőknek " éppen
ezért alkalmas után - végre egy igazán jó pénzügyi vezetőt, aki - be-
csületére legyen mondva - végigcsinálta a költségvetést, kibírta azt a
cirkuszt amibe a polgármester belekényszerítette, de aztán " ha két-
szer ennyit fizetnének se" felkiáltással itt hagyott minket. Nagyon
remélem, hogy az új jegyző nem adja fel.

Es még egy reményem van : hátha egyszer, végre, vagy végér-
vényesen a polgármester és " segítői" belátják, hogy nem mindig és
mindenben a hibákat kell keresni, hanem létezik megegyezés és
megoldás is.

(varsányi)
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Bensőséges ünnepséget rendezett a falu akkori lakossága
75%-át érlntő, 59 éwel ezelőtti kitelepítésre emlékezve a Német
Kisebbségi Onkormányzat április 23-án 16.00 órakor a Polgármes-
terl Hivataf előtti emlékműnél. A Perlinger Györgyi által vezetett
rendezvényen vendégként résztvettek néhány kőrnyező község
kisebbségj önkormányzatának képvjselői is. Az emlékművet a ha-
gyományokat követve megkoszorúzták a helyi német kisebbségi
önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Magyar Dalkor, a Német
Dalkör és a Községvédő Egyesület képviselői. Az ünnepi beszédet
magyarul és németül Szegedi Ferenc, a kisebbségi önkormányzat
elnöke tartotta.

Az ünnepséget követően a tragikus eseményt átérzők többsé-
ge résztvett a templomunkban tartott szentmisén, ahol az atya
szentbeszédében felelevenítette a háború borzalmait, igazságtalan-
ságalt, ametyek közül az ártatlan emberek ezreinek elűzését, csalá-
dok szétszakítását sem lehet megbocsátani és kütönösen nem sza-
bad elfelejteni.
< A szentmisét kővetően, aki tehette, meglátogatta a Fő utca 36
sz. alattt, felújítás alatt álló nemzetíségi tájházat. Itt megbízonyo-
sodhatott arról, hogy az építkezés jelentegi állapota atapián falunk
néhány hónapon betül egy új, nagyszerű létesítménnyel gazdagod-
hat. Ezután került sor a Művelődési Házban szervezett kötetlen ba-
ráti beszélgetésre, amelynek ataphangulatát a Német Dalkömek az
alkalomhoz illő, változatos műsora határozta meg.

ItVÁS
Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Tájékoztatom Onöket, hogy amennyiben a képviselő-testület döntése idő-
ben megszületik, még 2005. évben kiépül Pilisborosjenőn a Kábel-TV hálózat.

Csatlakozási dí'ak:

Előszerződéssel:

Megépítés után egy összegben:
Részletfizetés esetén:

Szol áltatási havidí'ak:

Információs csomag:
Alap csömag:
Otthon csomag:
HBO mozicsatorna:

Internet:

A kábel-TV rendszerrel egy időben megindul a szélessávú Internet szol-
gáltatas; Alapdíjas, minden más költség nélkül, percdíj nélkül, akár 24 órás
igénybevétellel a választott havidíjért:

15
18

6x3

2

2

2

000
000
500

790
390
990
540

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Szol áltatási havidí'ak:

Levelező csomag
Családi csomag
Iroda csomag:

128 Kbit/sec
512 Kbit/sec
1024 Kbit/sec

3. 900 Ft
5. 900 Ft
8.900 Ft

Tisztelt Lakosság!

Hamarosan a fent nevezett Kábel-TV csomagokban ajánlott csatornaki-
osztásról tájékoztatót, és felmérő lapot találnak postaládájukban. Kérem, hogy
a felmérő lapot kitöltve mielőbb juttassák el az önkormányzat ügyfélszolgálati
irodájába.

A felmérő lap kitöltése nem jelent kötelezettséget a csatlakozásra!

TELSAT Híradástechnikai és Kereskedelmi Kft

WÁS
A parlagfű okozta allergia népbe-

tegség, amely a lakosság egynegyedé-
nél okoz egészségügyi problémát.
2005-ben egyetlen forint állami pénz
sem jut a parlagfű-mentesítésre, e
feladatot is az önkormányzat látja el
saját forrásból a közterületeken.

A mentesítésben összefogással tu-
dunk részt venni. Ezért kérjük a köz-
ségben ingatlantulajdonnal rendel-
kezőket, hogy saját területükön, an-
nak közvetlen környezetében a par-
lagfíí irtásáról folyamatosan gondos-
kodjanak.

Az asztmás és allergiás betegek, il-
letve a betegség kialakulásának meg-
előzése érdekében, valamint azért,
hogy a földjüket elhanyagolókat ko-
moly bírsággal ne kelljen sújtani, kér-
jük együttműködésüket.

Vargáné Vass Eva
jegyző

Büntetés akár 2 millió
forintra

Akár kétmillió forintos bírságot
is kiszabhatnak majd azokra, akik
aem irtják ki földterületükről idejé-
ben a parlagfüvet - közölte a kor-
mányszóvivő. Ehhez az szükséges,
hogy az Országgyulés elfogadja a
parlagfu elleni védekezésrol szóló, a
kormány által szerdán jóváhagyott
törvényjavaslatot.

A kormány szándékai szerint
önálló törvény szabályozza majd a
pariagfű elleni védekezést. A par-
lagfű okozta allergia népbetegség,
amely a lakosság egynegyedénél
okoz egészségügyi problémát. Rá-
adásul a növény elterjedése millíár-
dos kiadásokat eredményez a bete-
gek kezelése miatt - mondta a szer-
dai kormányülést követően Batiz
András kormányszóvivő annak kap-
csán, hogy a kormány elfogadta a
tervezetet.

A javaslat értelmében az új jog-
szabály rögzítené, hogy a tulajdo-
nosnak, illefrve az ingatlanok tényle-
ges használóinak június 30-ig ki kell
irtaniuk területükről a parlagfü-
vet. Ha nem teljesítik kötelességü-
ket, és erre a körzeti földhivatalok
ellenőrzése rámutat, lehetőség lesz
hatósági irtás elrendelésére. Ennek
költsége a 20 ezertől 2 millió forintig
terjedő bírságon túlmenően a tulaj-
donost, illetve az ingatlan használó-
ját terheli majd.
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IVIindennapi
környezetvédelem

Van mindennapjainknak
egy könnyen belátható kör-
nyezetvédelmi tartaléka: egy
mozdulat az italok eldobható
műanyag palackjának sze-
métbe dobása etőtt. Akiket
azért nem érint ez a felvetés,
mert ez etdobás etött már ma

is kézzel összegyűrik a palac-
kot és ezáttat mintegy negye-
dére zsugorítják a sútyosan
szennyező szemét térfogatát,
egészen biztosan kisebbség-
ben vannak. Talán már nem

sokáig.

A technika pofon egyszerű:
bal kézzet megfogjuk közé-
pen a palackot, kupakját le-
csavarjuk, jobb kézzel pedig
erősen ósszeszorítjuk az alját
és etkezdjük lassan felfelé
gyűrni, mintha egy fogkrémes
tubus lenne. A dolog alapve-
tően férfimunk'a, de hiperaktív
gyermekek fékezésére is
kíváló.

Az élmény egyedüláltó,
szemünk elött takarítunk meg
otthon és különösen nagy tö-
megben egy hatalmas tárotó-
teret. De, bár egy kicsit na-
gyobb zajjal jár, elegánsan rá
is léphetünk a patackra (így
hallhatóan jobban fáj neki),
majd a lapos tortittát ethelyez-
zük egy dobozban, zsákban
stb. Ezt az alkalmi tárolót pe-
dig négyszer ritkábban, mint-
ha a levegővel telt patackokat
kellene, természeten valame-

lyik falubéli műanyagfeliratú
szemétkonténerbe ürítjük,
amit ennek következtében há-
romszor-négyszer ritkábban
kell etszátlítani a falunak kb.

harmad-negyed költségget.
Nincs több ilyen gyorsan
megtérülő befektetés!

Kozáry Vilmos

Miértfontos, hogy oltassam állataimat veszettség ellen?
Aránylag gyakran találkozik a gyakorló állatorvos ehhez hasonló kérdé-

sekkel munkája során, ezértjónak láttuk néhány fontos információ átadását
erről a sokak számára még ma is rejtélyes kórról.

A veszettség vírus okozta agy és gerincvelő gyulladás, amely az esetek
túlnyomó többségében halállal végződik.

A betegség a beteg állat nyálával, a nyál szövetekbe jutásával terjed. Er-
re kiváló alkalom a beteg állat harapása, amely szinte befecskendezi a fertő-
ző nyálat a harapott szövetbe. A veszett állat nem képes nyelni - ezért folyik
a nyála! -, így a fertőző nyál mindent beborít a beteg állat környezetében.
Ezért úgyszintén gyakori a harapás nélküli fertőzési mód a beteg állat fog-
dosása, simogatása által a kéz, szemmel gyakran alig látható sérülésein ke-
resztül, a fertőzött nyál által. Nagyon fontos tudnivaló tehát, hogy a beteg
betegségre gyanús állatot ne simogassuk, mert kezünk apró sérülései beme-
neti kaput nyújthatnak a betegség számára!

Mely állatot tekintsük betegnek, illetve betegségre gyanúsnak, melyek tehát
a veszettség tünetei?

Az agyvelőgyulladásnak megfelelően a betegséget viselkedés-zavarok
vezetik be az állat félénk, tompult, szeszélyes étvágyú, majd éppen ellenke-
zőleg támadó, agresszív lesz, hangja rekedtté válik. A viselkedés-zavarokat
bénulásos tünetek követik: az állat nem tud nyelni, kancsalság jelentkezik,
majd a végső állapotban a törzs és végtagizmok is megbénulnak.

Alapszabály, hogy minden nyálzó és idegrendszeri tüneteket mutató
(izgatottság, agresszió, nyelési képtelenség stb. ) és veszettség ellen nem ol-
tott állatot veszettség szempontjából legalábbis aggályosnak kell minősít-
sünk!

Problémát nem is a dühöngő veszettség felismerése jelent, hiszen egy
nyálzó, kiszámíthatatlanul viselkedő, nyelni, tehát enni-inni képtelen állat-
ról általában mindnyájunknak eszébe jut ez a borzalmas betegség. Kísérle-
tek azonban igazolták, hogy fertőződött, de tüneteket egyáltalán nem muta-
tó, tehát számunkra teljesen normálisnak tűnő állatok napokkal a betegség
kitörése előtt, már üríthetnek fertőző nyálat! Másrészt a vírus az elpusztult
állat nyálába napokig, agyvelejében hetekig túlél, fertőzőképes maradhat.

Két tanulság következik ebből. ElőszÓr is, nagyon lényeges, hogy a min-
ket körülvevő, velünk állandó kapcsolatban lévő állatok rendszeresen oltva
legyenek - és itt főként nem a kutyákra gondolunk, amelyek oltása egyéb-
ként is kötelező, hanem a macskákra. Az elmúlt években a veszettség-esetek
'többségét macska-veszettség adta, hiszen a macskák jó része ki-ki marad az
évenkenti oltásból, másrészt a macska, főleg erdő-mező közeli települése-
ken "kóborló életmódot" folytat. Hétköznapi tapasztalat, hogy a velünk
együtt élő macskák sokszor 3-4 napig is elkóborolnak, s nem ritka, hogy egy-
egy állat soha nem tér vissza, soha nem derül ki, mi történt vele, egyszerűen
"elveszik". Ellopták, vagy autó ütötte el, esetleg betegen elvonult elpusztul-
ni: soha nem tudjuk meg. Ilyenkor - elvileg - a veszettség is mindig szóba jö-
het, mint az eltűnés oka! Vagyis, ha teljesen megszokott viselkedést követő-
en eltűnik, és nem volt oltva, nem lehetünk biztosak benne, hogy az eltűnés
oka nem az volt-te, hogy megkapta ezt a gyógyíthatatlan kórt, amely azon-
ban akkor tört ki rajta felismerhető formában, amikor már nem tartózko-
dott közelünkben.

Másodszor, az út mentén, árokban stb. talált állat tetemeket szabad
kézzel ne fogdossuk, ne nézetessük, hiszen ha az esetleg veszett állat hullá-
ja, a frissen elhullott állat esetleg fertőzhet! Egy zen történet szerint, két em-
ber járta a dzsungelt, s mindkettőjüket megtámadta a tigris. Az egyik elfu-
tott, a másik szembeszállt a fenevaddal. A kérdés: melyik cselekedett helye-
sen? A válasz: egyik sem, mert úgy kell éljünk, hogy ne jöjjön a tigris. Vala-
hogy így vagyunk az allat nagyon sok dolgával: jobb és könnyebb elkerülni a
bajt, mint akkor orvosolni, amikor más a nyakunkon ül. Legbiztonságosabb,
ha minden, minket körülvevő állatot oltatunk, az idegen állatokat, és főleg
a dögöket pedig szabad kézzel nem fogdossuk!

S ha a tigris netalán mégis jönne: ne felejtsük el, hogy mindig lehet egy
módszer, amely segítségével a szeme közé nézhetünk!

Dr. MolnárAttila állatorvos
További információ: 06-30-964-21-60
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- "Kis jenői
abszurd" margójára

A Pilisjenői Hírmondó 2005. áp-
rilisi számában (falulakó) aláírással
megjelent egy kis újságcikk, amely-
nek két iitolsó bekezdése a helyben
működő Tűzoltósággal kapcsolat-
ban tartalmaz információkat. Az
ott leírtak azonban félreértésre ad-

nák lehetőséget azok számára, akik
nem ismerik a tényeket.

Sajnos Pilisborosjenőnek Tűzol-
tósága nincs - (azt ugyanis a tör-
vényben meghatározott hélyeken
hozzák létre és a központi költség-
vetés ill. az adott település közösen
működteti, fínanszírozza) - csak
egy önzetlen emberekből álló ön-
kéntes csapat, akik szabadidejüket
feláldozva, térítésmentesen segíte-
nek a bajbajutottatokon. Ez a Pilis-
borosjenő (Wein-dorf) Onkéntes
Tűzoltó Egyesület, amely 1886 óta

működik. Tagjai résztvettek árvízi
mentésben (2002. 08. 14-08. 22-ig)
Szentendrén, tűzoltásban (2003.
évben 39 esetben, 2004. évben 14
esetben) a Nagykevélyen és lakó-
háztűznél.

A cikkben hivatkozott épüietrész
2003. 05. 26-án égett le. A tüzet a
képviselő testületi ülésre gyüleke-
zők közül Küller János polgármes-
ter észlelte és riasztotta Komlós Ti-

bort, a Pilisborosjenői (Wein-dorf)
Onkéntes Tűzoltó Egyesület pa-
rancsnokát, valamint a hatályos tör-
vények értelmében a Tűzoltóságot.

A parancsnok tíz percen belül a
helyszínen volt és további 7 fővel
(Antal Norbert, Király Dávid, Ku-
csera László, Musti Pál, Soltész
Zoltán, Stampf József, Kovács
Sándor) a saját fecskendővel meg-
kezdték a tűz oltását és terjedésé-
nek megakadályozását. A Fővárosi
Tűzoltóság két fecskendője kb. 20
perc múlva érkezett a helyszínre és
az utómunkálatokat végezte el.

A "Trunk-féle telep mellett vala-
mi égett" esetén gazt égettek, me-
lyet a jelzésre kiérkező tűzoltók
utasítására eloltottak. Tűzesetnek
nem minősítették. Tekíntettel arra,
hogy a Püisborosjenő (Weindorf)
Onkéntes Tűzoltó Egyesület és a

Fővárosi Tűzoltóság között egy
2004. december 6-án aláírt együtt-
működési megállapodás van, - a
közvetlen URH rádióösszekötteté-
sen valamint SMS-en keresztül -

tudtunk az eseményről, azonban
beavatkozásra nem volt szükség.

Sajnálom, hogy a cikk írója írása
előtt nem kereste meg az egyesület
vezetését, mert szívesen tájékoztat-
ták volna ezen információkról és

akkor valószínűleg nem alakult vol-
na ki az utolsó bekezdésben megfo-
galmazott véleménye, mely szerint
úgy is a "városból érkező tűzoltók
oltják el a tüzeket" tehát nincs
szükség a hefyi tűzoltókra.

Ezzel a felfogással teljesen ellen-
tétes véleménye van a Fővárosi
Tűzoltóságnak, amely a 2004. évről
szóló beszámolójában elismeréssel
nyilatkozik az egyesület tűzoltási
tevékenységéről. A beszámoló
meg'elent a Fővárosi Tűzoltópa-
rancsnokság honlapján iil. CD-n,
amelynek 1 példányával az egyesü-
let rendelkezik.

Pilisborosjenő, 2005. 04. 22.

Kucsera László
Elnök

Pilisborosjenő (Weindorf)
Onkéntes Tűzoltó Egyesület

áziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása
Ejszakai ügyelet:
Este 18 órától
Reggel 8 óráig

2005. május 16. Dr. Kovács Levente
17. Dr. Fehér Eszter

18. Dr. Gelencsér Tamás
19. Dr. Fehér Eszter

20. Dr. Kovács Gábor
21. Dr. Kovács Gábor

22. Dr. Gelencsér Tamás

23. Dr. Kovács Levente

24. Dr. Gelencsér Tamás
25. Dr. Gelencsér Tamás

26. Dr. Kovács Gábor
27. Dr. Gaál Gabriella
28. Dr. Gaál Gabriella
29. Dr. Gaál Gabriella
30. Dr. Kovács Levente
31. Dr. Fehér Eszter

Nappali ügyelet:
Üröm: 350-224, 351-286
Orvosi rendelő

Pilisborosjenő 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Hétvégi ügyelet:
Szombat re^el 8 órától
Hétfő reggefS óráig

Dr. Febér Eszter
Uröm, Kevély u. 32.
Tel. : 06-30-35-22-047

Dr. Gaál Gariella
Uröm, Rákóczi F. utea 80.
Tel. : 06-70-94-05-919

Dr. Kovács Levente
Uröm,Honvéd utca 24.
Te!. : 06-30-49-35-324

Dr. Gelencsér Tamás
Uröm, Doktor utca 21.
Tel. : 06-30-96-09-772

Dr. Kovács Gábor
Uröm, Doktor u. 21.
Tel. : 06-30-982-70-55
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Tájékoztató a 10-es út bővítéséről
A képviselő-testület 2005. április

21-én megtartott rendkívüli ülésén a
2x2 sávos új 10-es út bővítésének kér-
dését tűzte napirendre.

Előzmény: A Pilisi medencét
átszelő 10. számú főút zsúfoltsága,
évek óta komoly gondja a környező
településeknek, így Pilisborosjenőnek
is. A közel 15 éve napirenden lévő
meglévő út négy sávra történő bőví-
tése 2001. évben új koncepciót ka-
pott, és új nyomvonalon, négy sáv
megépítésére készült el az engedélye-
zési terv a PEMAK Kht. megbízásá-
ból. Az új 10. sz. főút az Uröm körfor-
galmi csomóponttól indul, és Pilisvö-
rösvárig épül négy sávban, attól kez-
dődően pedig két sávos autóútként
Kesztölcig. Az elkészült engedélyezé-
si tervek módosítására került sor,
amikor az Auchan bevásárló központ
Solymár területén tulajdont szerzett.

2005. év elején ismerté vált, hogy a
PEMÁK Kht. még ez évben megkez-
di a kivitelezési munkálatökat az új út
azon szakaszán, ahol az ismételt en-
gedélyezési eljárás során minden ha-
tósági engedély rendelkezésre áll. Az
építkezéssel nem ért egyet jónéhány
civil szervezet, és fellebbezést nyúj-
tott be.

A pilisi térség községeit összefogó
KOTET, összehangolt módon támo-
gatni kívánja a gyorsforgalmi út meg-
építését, és felkérte a környező tele-
püléseket a csatlakozásra.

A polgármester úr előterjesztésre
Pilisborosjeno Képviselő testülete a

következő határozatban foglalt állást
a kérdésben:

85/2005. FV. 21. Kt. határozat

Pilisborosjenő Község
Onkormányzat álláspontja

a 10-es út bővítésével kapcsolatban

Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat képviselő-testülete Küller
János polgármester indítványára úgy
dönt, hogy mint eddig is, Pilisboros-
jenő önkormányzatának álláspontja
a 10-es út bővítéssel kapcsolatban az
alábbi:

Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat sürgeti a 10-es út 2x2 sávos,
új nyomvonalú megépítesét. Az új
10-es út a korszerű elővárosi vasúttá

fejlesztendő Esztergom-Budapest
vasútvonalat szinteltolással keresz-
tezze.

Az önkormányzat csatlakozik a
térségi települések összehangolt ak-
ciójához, amikor a KOTET koordi-
nálásában arra sor kerül.

A képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogy a hivatal - a főépítész
segítségével - jelen önkormányzati
álláspontról szóló határozathoz ké-
szítsen rövid szakmai tájékoztatás, s
azt a határozattal együtt a hivatal a
Hírmondó következő számában te-

gye közzé.
A tájékoztatót készítette:

Dalosiné Molnár Ilona
főépítész

Vargáné Vass Eva
jegyző

Tájékoztató kötelező kéményseprő-ipan közszolgáltatásról
A Pcst Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Onkormányzati Válla-

lat megkereséssel fordult a települési önkormányzatok jegyzőihez: tájékoz-
tassuka szolgáltatást igénybe vevőket arról, hogy az égéstermékek mérésével
foglalkozó különböző vállalkozások szolgáltatásait összekeverik a kémény-
seprő-ipari kötelező közszolgáltatásokkal.

Szakemberek mérhetik a tüzelőberendezések szén-monoxid és szén-di-
oxid kibocsátásának mértékét.

Felhívom figyelmüket, hogy az említett tüzelőberendezésekkel össze-
függő mérés vagy vizsgálat megrendelése teljesen önkéntes, azonban ez nem
helyettesíti a kötelező közszolgáltatás igénybevételét.

A kémények ellenőrzése továbbra is kötelező ezt semmilyen más fajta
mérés nem helyettesíti és a közszolgáltatás elvégzésére Pest megyében kizá"
rólag a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Onkormányzati Vál-
lalat /Budapest, Steindl Imre utca 12. Tel. : 06-1-374-00-63, jogosult.

Pilisborosjenő, 2005. április 29.
Vargáné Vass Eva s. k.

jegyző

ANYAKÖNYVIHÍREK
Pilisborosjenő községben 2005. május
hónapban

Elhunvt:

Barkóczi Lászlő (64 év)

Pilisborosjenő, 2005. március 31.
Keresztény Anikó
anyakönyvezető

Köszönetnyüvánítás
A Barkóczi és a Gsobán család

ezúton szeretne köszönetet

mondani mindazokiiak, aMk
osztozva gyászunkbaii

elkísérték utolsó útjára
Barkócsi Lásslót.

FELHÍVÁS!
Pilisborosjenő Község

Onkormányzat Polgármesteri
Hivatal Jegyzoje

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Telefon: 06-26-336-028,

Fax: 06-26-336-313
E-mail: b'hivatal freestart. hu

Tájekoztatjuk a T. Lakosságot, az
ELMÜ Budapesti Elektromos Mű-
vek Rt. tájékoztatása alapján, hogy
felújítási munkák miatt a villamos
ellátást szüneteltetni a az áram-
szolgáltató.

2005. május 19-én 8-160" óráig az
alábbi utcákban:

/

Fő út József Attila úttól Uröm
felé a Széchenyi útig, Széchenyi
utca, Rákóczi utca, Hunyadi
János utca, Gárdonyi Géza utca,
Dugovics Titusz utca, Kántor utca
Hunyadi utca felőli vége.

2005. május 20-án 8-16>> óráig az
alábbi utcákban:

Hunyadi János utca, Gárdonyi
Géza utca, Dugovics Titusz utca,
Kántor utca Hunyadi utca felőli
vége.

2005. május 30-án 8-16°° óráig:

Rákóczi Ferenc utca

Megértésüket és türelmüket megkö-
szonve:

Vargáné Vass Eva
jegyző
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ÁCS KFT. TETÖCENTRUM

Tel. /Fax: 26/363 042 v. 363 043
email: grandacs(<ígrandacs.hu

web: www. randacs. hu

2005-ben a "GRAND ÁGSSZERKEZET" Gonstruma Nagydíjas!
A pilisi térség építőipara jelentős - talán az ed-

digi legnagyobb - sikert könyvelhetett el idén áp-
rjlisban. A Soiymári központtal működő Grand
Ács Kft. "GRAND ÁCSSZERKEZET'-e 2005-
ben Construma Nagydíjas lett! Ezt az igen jeles
díjat eddig kizárólag multinacionális vállalatok
sok éven át fejlesztett termékei kapták meg.
Ezért jelent különösen nagy áttörést, hogy egy
100%-ban magyar tulajdonú, közvetlen környe-
zetünkben tevékenykedő középvállalkozást di-
jaztak ezzel a kitüntetéssel. A szóban forgó tech-
nológiát a több évtizedes kivitelezői múlttal. és
kereskedelmi háttérrel rendelkező Grand-Acs
Kft. vezette be a hazai piacra. Ezt az egyedi eljá-
rást - amit az Európai Unió több országában is
sikerrel alkalmaznak, a cég Magyarországon
egyedüliként használja. A gyártási eljárás lelke a
legkorszerűbb német technológia remeke, egy
Dietrich's faszerkezet tervező szoftver és egy
CNC-vezérlésü Hundegger ács-szabászgép. A
részietek kidolgozása a megrendelő által hozott

^;,.

tervrajz alapján, a számítógépes gyártáselőké-
szítés során történik.

A gép az egyedileg megtervezett ácsszerke-
zetek elemeit úgy gyári:ja le, hogy azokat az épí-
tési helyszínen gyorsan és szakszerűen összele-
het állítani. A fa szerkezeti elemek méretre sza-
bását, a csomópontok és kötések kialakítását a
kiemelkedo pontossággal dolgozó gép végzi. A
"GRAND ÁCSSZERKEZET" előnye, hogy nem
csak a legbonyolultabb tetőszerkezetek, komp-
lett faházak kivitelezésénél, hanem egyszerű fa
födémek, falpanel vázak és egyéb egyszerű fa
szerkezetek (pl. téli kertek, kocsibeállók, kerti
szaletlik, melléképületek vázszerkezetének)
gyártásánál is alkalmazható.

Az eljárás akár 50%-kal lerövidítheti a kivitele-
zés időtartamát. A kipróbált és megbízható eljá-
rásnak köszönhetően az építtető és a kivitele-
zést végző szakember időt, költséget takarít
meg, és ami a legfontosabb, rengeteg vesződ-
séget kerül el. (x)
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Pilisborosjenő Önkormányzat képviselő-testülete az 1992. XXXIII. tv. 23. § (2)
bekezdése, valamint a 150/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alap-
ján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázatot meghirdető szerv: Pilisborosjenő Község Onkormányzat képvise-

lő-testülete.

Meghirdetett munkahely: Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár igaz-
gató.

Megbízás kezdo napja: 2005. augusztus 1.

Megbízás időtartama: 5 év 2005. augusztus 1-2010. július 31.
Képesítési feltételek: - felsőfokú szakirányú művelődési és felnőttképzési

menedzser/vagy művelődésszervező végzettség,
- minimum 2 év szakmai gyakorlat.

Elonyt jelent: -vezetői gyakorlat;
- német nyelvtudás.

Juttatások: - bérezés Kjt. szerint,
- pótlék Kjt. szerint (200%).

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- szakmai önéletrajz,
- vezetöi program,
- végzettséget igazoló oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtása: A megjelentéstől számított 30 napon belü!
Pilisborosjenő Község Polgármesteréhez
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Pilisborosjenő Község
Onkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Pénzügyi csoportvezetői
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- Ktv. szabályai szerint,
- Min. 5 év azonos területen szer-

zett tapasztalat.

Csatolandó iratok:

- személyi és szakmai önéletrajz,
- yégzettséget igazoló okirat má-

sqlata.

A pályázat benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 15 nap.

Az állás betölthető: a döntést köve-
tően azonnal. A kinevezés határo-
zatlan időre szól.

Érdeklodni az alábbi telefonszámon
lehet: a (26) 336-387.

A pályázatokat írásban - a jegyző
részére - az alábbi címre kell

benyújtani:

Pilisborosjenő Község
Onkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

ÜRÖMÖN ÉS
PILISBOROSJENÖN
Sürgosségi orvosi ellátást biztosítják

Munkanapokon hétfőtől péntekig

Hétfő:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Kedd:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Szerda:
8-tól13óráig

13-tól 18óráig

Csűtörfök:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Péntek:
8-tól18óráig

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendeiő
tel:: 336-308

Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Venesz llona
Pbjenő, Orvosi rendelő
tel:: 336-187

Dr. Venesz llona
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 351-286
Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő
tel:: 336-308
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Gaál Gabriella
Uröm, Orvosi rendelő
tel: 350-915

BIL-KONTAKT
Könyvelő Bt.

vállalja Kkt-k, Bt-k, Kft-k,
egyéni vállalkozók és

más gazdálkodó szervezetek
teljeskörű könyvelését

és ügyintézését

igény szerint.

Főbb tevékenységeink:

. teljeskörű könyvefés

. bérszámfejtés

. bevallások készítése
[magánszemélyeknek is]

. éves beszámoiók készítése

. adótanácsadás
[akár egyszeri is]

. pályázatok figyelése,
közvetítése.

BÁTORI ILDIKÓ
mérlegképes könyvelő,

adótanácsadó

Pilisborosjenő OIga u. 14.
Tel. : 06-30-436-60-30

E-mail: ildi@bilkontakt.hu
www.bilkontakt.hu

JiIRMON_DO

PIUSEOROSJENŐ KÖZSÉG
HtVATALOS LAPJA

Felelős kiadó
A képviselő-testiilet Kulturális és Sport Bizottsága

Föszerkesztő: Görög Athéna

SzerkesztŐbizuttság:
tír Fiák tstván, Keresztessy Péter, Kozáry Vümos

A szerkesztőség címe
2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi űt 26

E-mail: mediamis@maii. datanet. hu

Tipográfia és nyomdai raunkák; Róraai Bt.

Megjelenik: havonta> Íapzárta mínáen hónap 25-én

Engeáélyszám; 3.4. 1/463/2/1999

Terjeszti a Magyar Posta
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Májusban a képviselő-testület két alkalommal tar-

tott ülést, 19-én és 26-án. A május 19-i rendkívüli ülést
Küller János polgármester hívta össze és döntést kívánt
hozatni a képviselő-testülettel a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Részvénytársasághoz történő csatlakozás tárgyában. A
rendkívüli ülésre szóló meghívót és a napirendhez tar-
tozó anyagokat - 32 oldalas Alapító Okirat és 29 olda-
las Megállapodás - a képviselők május 17-én és 18-án
kapták meg annak ellenére, hogy ezen anyagok már
május 12-én beérkeztek a Polgármesteri Hivatalba.
Küller János polgármester napirendhez csatolt előter-
jesztése - melyben a csatlakozást ellenzi - is május 13-
án készült. Mindezekre tekintettel az ülésen jelen lévő
tíz képviselőből öt azt javasolta, hogy a témát az illeté-
kes bizottságok tárgyalják meg, a napirendhez mellé-
kelt dokumentumokat a képviselők tanulmányozzák át
alaposan, a bizottsági ülésekre hívják meg a Közép-Du-
na Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer képviselő-
jét és kérjenek alaposabb ismertetést a Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer előkészítő munkájának pillanatnyi
állásáról és mindezeket követően a képviselő-testület
egy hét múlva, a május 26-i rendes ülésén döntsön fele-
lősen ebben az ügyben. Küller János polgármester és
négy képviselő nem támogatta ezt az indítványt -
mondván: az ügyben történő döntés nem tűr halasztást
-, melynek következtében az indítványt tevő öt képvi-
selő az ülésről távozott, s ezzel a május 19-i ülés hatá-
rozatképtelenné vált, így azt Küller János polgármester
berekesztette.

Érdekes módon Küller János polgármester számára
a május 19-i rendkívüli ulés napirendjére vett téma egy
hét múlva már nem volt sem sürgős, sem érdekes, tekin-
tettel arra, hogy a képviselő-testület május 26-i ülésének
meghívójában már nem szerepeltette a Közép-Duna Vi-
déke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszol-
gáltató Részvénytársasághoz történő csatlakozás temati-
káját. Ennek ellenére a képviselő-testület az ületékes bi-
zottságok indítványára ezt a témát is az ülés napirendjé-
re vette. Május 26-i ülésén a Képviselő-testület módosí-
totta a 2004. évi költségvetésről szóló - többször módo-
sított -19/2004. (IV. 06. ) Kt. rendeletet és ezzel a koráb-
bi számítási hibákat kijavította a rendeletben.

A képviselő-testület elfogadta az Onkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát, s ezzel egyidejűleg megbí-
zást adott az SDR Közbeszerzési Iroda Kft-nek arra,
hogy 2005. június 20-ig készítse el az Onkormányzat
2005. évi összesített közbeszerzési tervét annak érdeké-

ben, hogy a képviselő-testület által a 76/2005. (III. 31.)
Kt. határozatban 2005. évre megtervezett építési beru-
házások - orvosi rendelő építése, az egész falura kiter-
'edő felszíni vízlevezetés és útépítés engedélyezési ter-
veinek elkészítése, játszótér felújítás, az Altalános Is-
kola bővítés III. ütemének megvalósítása, tornacsarnok
építése PPP konstrukcióban, járda felújítás - és szolgál-

tatások - gyermekétkeztetés, hóeltakarítás, falugond-
noki tevékenység, útkarbantartás, szilárd hulladék el-
szállítása - közbeszerezési pályázatai kiírásra kerülhes-
senek.

A képviselő-testület meghallgatta Farkas Endre
projektvezető, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Rendszer képviselőjének tájékoztatását a Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer által alapított Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Köz-
szolgáltató Részvénytársasághoz történő csatlakozás és
a Részvénytársaság tagjai között megkötött Megállapo-
dás előnyeiről. A tájékoztató és a képviselő-testület tag-
jainak kérdéseire adott válaszok, valamint a napirend-
hez mellékelt előterjesztések és dokumentumok átta-
nulmányozása után a képviselő-testület úgy döntött,
hogy felhatalmazza Küller János polgármestert arra,
hogy 2005. június 01-ig írja alá a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciális Szerző-
dését a 2005. március 19-i módosítás szerinti tartalom-

mal, továbbá a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság
tagjai által megkötött Megállapodást. A képviselő-tes-
tület egyúttal felhatalmazta Küller János polgármestert
arra, hogy 2005. július 26-ig vásárolja meg Polgárdi Vá-
ros Onkormányzatától a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rész-
vénytársaság Alapító Okirata szerint Pilisborosjenő On-
kormányzatot lakosság arányosan megillető 1 db 1000,-
Ft névértékű elsőbbségi részvényt, valamint az Onkor-
mányzatot megillető törzsrészvény csomagot névérté-
ken 50 OOO,- Ft vételárért.

A képviselő-testület a (volt 08 helyrajzi számú ön-
kormányzati tulajdonú "vízfolyás" megnevezésű, 1 ha
7358 m2 területű ingatlanból) a 03/1 helyrajzi számú
"vízfolyás" megnevezésű 1 ha 6795 m2 területű ingatlan"
részből 563 m2 területre vonatkozó kiegészített előszer-
ződés és nyilatkozat aláírására felhatalmazta Kűller Já°
nos polgármestert. A képviselő-testület a 0135/7 hely-
rajzi számú, 444 m2 területű és a 0135/8 helyrajzi számú
1547 m2 területű ingatlanokat a forgalomképtelen
törzsvagyonból a forgalomképes törzsvagyon körébe
helyezi "kivett, beépítetlen terület" megnevezéssel, és a
2002. október 15-én megkötött adás-vételi szerződést -
amelyben az Onkormányzat ezen ingatlanokat az
Omninvest Kft. részére elidegeníti - megerősíti. Egyút-
tal felkérte a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az On-
kormányzatvagyonáról szóló 9/2000. (X. 10.) Kt. rende-
let módosítását a júniusi képviselő-testületi ülésre ter-
jessze be, és a képviselő-testületi határozatot a Buda-
környéki Földhivatalhoz nyújtsa be.

A képviselő-testület megbízta a PAGONY Táj- és
Kertépítész Kft-t azzal, hogy 2005. június 30-ig készítse
el Pilisborosjenő egyedi tájérték katasztarét, a termé-
szeti területek és értékek védelmi javaslatát, és az eze-
ket tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét. A

képviselő-testület meghatározta az Onkormányzat hon-
lapjának tartalmát annak érdekében, hogy a honlapot
készítő Webcentrál Kft. minél hamarabb el tudja készí-
teni az Önkormányzat hivatalos honlapját, melyet a
www. ilisboros'eno.hu címen lehet majd elérni. A Kép-
viselő-testület a 89/2005. (IV. 21.) Kt. határozatban fog-
lalt éves biztosítási díj mértékét 3815,- Ft összegben ál-
lapította meg. A képviselő-testület az Onkormányzat tu-
lajdonában lévő 04 helyrajzi számú ingatlanból jogelle-
nesen elhasznált 89 m2 területet vételre ajánlotta fel a
jogosulatlan használónak 1.500.000,- Ft+AFA vétel-
áron, mely vételi lehetőséggel a jogosulatlan használó
2005. június 30-ig élhet.

A képviselő-testület elfogadta a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgáltatás 2004. évi beszámolóját és
megköszönte Klinger Magdolna és munkatársai kiváló
munkáját. (A beszámolót következő lapszámunkban
tesszük közzé.) A képviselő-testület megbízta a Dr.
Czugler Péter Ügyvédi Irodát azzal, hogy a 94/2005. (IV.
21.) Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatosan, illetve
Szimeth Mária alpolgármester fegyelmi ügyében indulí
bírósági eljárásban lássa el az Onkormányzat jogi képvi-
seletét a megbízási szerződésében foglalt óradíj alkal-
niazásával. A képviselő-testület nem fogadta el Küller
János polgármester lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolóját, mivel Küller János pol-
gármester nem hajtotta végre a képviselő-testület
82/2005. (IV. 21.) és a 99-107/2005. (IV. 28.) Kt. határo-
zatait, tehát:

- mind a mai napig nem fizette ki a 2004. május 1.
napján - az Eufória-napon - fellépő művészek
számláit;

- mind a mai napig nem utalta át a Pilisborosjenői
Községüzemeltetési, Beruházó és Lapkiadó Kht.
3 000 OOO,- Ft törzstőkéjét a Kht. tőkeszámlájá-
ra;

- mind a mai napig nem fízette ki az Onkormány-
zat jogi képviselőjének, dr. Czugler Péter ügy-
védnek az immár 1 éve kifizetetlen számláit;

- mind a mai napig nem indította meg a szennyvíz-
tisztító II. ütem beruházásának műszaki átadás-

áfvételére irányuló eljárást;
- mind a mai napig nem írta alá a Közép-Duna Vi-

déke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
konzorciális szerződését;

- mind a mai napig nem írta alá a Pilisborosjenői
Községüzemeltetési, Beruházó és Lapkiadó Kht.
alapító okiratát;

- mind a mai napig nem írta alá a Kht. és az On-
kormányzat közötti megállapodást, mely egyes
közfeladatok és az azokhoz szükséges finanszíro-
zás átadásáról szól;

- mind a mai napig nem fízette ki a Szűcs Gábor
vállalkozó által 2004 novemberében és decembe-

rében elvégzett kátyúzási munkálatokat tartal-
mazó számlákat.

Végre fogja-e hajtani Küller János polgármester a
képviselő-testület 2005. évi beruházásokra vonatkozó
döntéseit, vagy obstruktív magatartásával meggátol
minden fejlesztést? A mindnyájunkat érintő alapvető
kérdést Küller János polgármester a tetteivel fogja
megválaszolni.

Helyszíni Tudósító

www.pilisborosjeno. hu
A képviselő-testület a május 26-i

ülésen - a többi között - döntött az
önkormányzati honlap ügyében is.

A benyújtott előterjesztés szerint "a
Polgármesteri Hivatal javaslatot kíván
tenni a Webcentral Kft. által működte-

tett hivatalos honlap szerkezetére, for-
májára, tartalmára. A Webcenral kép-
viselőiyel'folytatott e-mail váltás és te-
lefonbeszélgetés során azt kérték,
hogy bocsássák rendelkezésükre a
honlap megjelenítéséhez szükséges

anyagokat, ami alapján elkészítik azt.
A szóbeli egyeztetés alkalmával a Kft.
Képviselője úgy nyilatkozott, hogy az
elmaradt teljesítés kompenzálásának
módját, erre vonatkozó javaslatát a
későbbiekben közli.

A mellékelt tervezetet megtekin-
tették, véleményezték és további ja-
vaslatok hangzottak el a tartalomra
vonatkozóan.

A tervezet a következőképp nézett
ki:

Főoldal

Polgármesteri köszöntő

Pilisborosjenő története
Civil szervezetek

Rendezvények
Pilisborosjenői
Hírmondó

Testvérkapcsolat
Archívum

Köszöntjük Pilisborosjenő Onkormányzat
Község

Honlapján

(kép és címer)

Német Kisebbségi
Onkormányzat

Intézmények
Rendeletek

Jegyzőkönyvek

Nyomtatványok
Pályázatok

Kibontás (a kiegészítési javaslatókat
dőlt betűvel jeleztük):

1. Onkormányzat:

. Pilisborosjenő község Onkor-
mányzat képviselő-testülete
- Képviselők fogadóórái

. Pilisborosjenő Község Polgár-
mestere (elérhetőség is)

. Pilisborosjenő Község jegyzője
(elérhetőség is)

. Pilisborosjenő Község főépítésze
(elérhetőség is)

. Polgármesteri Hivatal
- szervezeti felépítése
- Ugyfélszolgálat

elérhetőségek: telefon, fax,
e-mail

Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat képviselő-testülete mel-
lett működő állandó bizottságok
- Pénzügyi Bizottság
- Jogi és Ugyrendi Bizottság

Folytatás a következő oldalon.
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- Műszaki, Beruházási, Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság

- Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság

- Oktatási, Kulturális Ifjúsági és
Sport Bizottság.

2. Német Kisebbségi Onkormányzat:

- Képviselők.

3. Intézmények:

. Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola

. Német Nemzetiségi Kétnyelvű
Ovoda

. Reichel József Művelődési Ház
és Könyvtár

. Missziós Ház Gondozási Köz-
pont

. Családsegítő Szolgálat

. Egyház

4. Rendeletefc

. hatályban lévő rendeletek

. határozatok

5. Jegyzőkönyvek:

. 2005. évi képviselő-testületi ülé-
sek jegyzőkönyvei

6. Pályázatok:
. Óvodavezetői
. Művelődési Ház intézményveze-

tői (pályázati kiíras szövegei).

Szolgáltatások, mint például Posta,
Rendelő, és ezek nyitva tartása, étter-
mek legyenek feltüntetve.

Legyen egy Természeti értékeink-ro-
vat.

A tervezetet a testület elfogadta
(10 igen, 1 tartózkodás), azzal, hogy
a tartalmon később is lehet változtat-
ni, a lényeg, hogy legyen egy muködő
honlap.

SZ. R.

Ifogadták Beszámolót
A Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgáltatás március 31-én beadott
Beszámolója is napirenden volt, va-
lamint az irányú kérvényük, hogy az
évi 290. 000 Ft-os gazdálkodási kere-
tet, amennyiben az belefér az éves
költségvetésbe, 300 000 Ft-ra növel-
jék.

A Beszámoló alaposan és részle-
tesen tért ki a Szolgálat tevékenysé-
gére. Tartalmazza azt is, hogy jelen-
tős forgalomnövekedés volt megfi-
gyelhető az előző évihez képest,
mintegy 434 esetben történt intéz-
kedés, úgy mint "tanácsadás, telefo-
nos ügyintézés, segítő beszélgetés,
rendszeres családlátogatasok, segé-
lyek intézése, munkalehetőségek
keresése, konfliktusban közvetítő
szerep vállalása, gyermeknevelési
tanácsadás, gyermek-és felnőttru-
hák juttatása a rászoruló családok-
hoz. Ebben nagy segítségükre volt a
Bíborszív Alapítvány, mely az idén
is nyújt hasonló mértékű segítsé-

get), hivatalos ügyintézés céljából
autóval szállítás, és egyéb gyakorlati
segítségnyújtás."

A Szolgálat folyamatos kapcsola-
tot tart fenn a jelzőrendszer tagjaival
is. Klinger Magdolna elmondta azt is,
hogy nagy az érdeklődés az új baba-
mama program iránt, hogy lenne
igény újabb családi napközik nyitásá-
ra, és hogy ha anyagi helyzetük en-
gedné, szeretnének több pénzt fordí-
tani a megelőzéses programokra,
melyeknek - tapasztalatai szerint -
igen jelentős szerepük van. Lehető-
séget szeretnének találni arra is, hogy
több szabadidős programot szervez-
hessenek a veszélyeztetett és hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére.

A képviselő-testület tagjai indo-
koltnak találták a gazdálkodási keret
megemelését, ezért megszavazták
azt, továbbá megköszönték a Szolgá-
lat munkáját, és a Beszámolót egy-
hangúlag elfogadták.

(szieben)
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A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Rendszer Konzultatív Testülete - fígyelemmel a regio-
nális rendszer finanszírozási és üzemeltetési kérdéskö-
rére - 2004. május 20-án egy vagyonkezelő és üzemel-
tető részvénytársaság létrehozását kezdeményezte. A
társaság alapításával az volt a célja a Hulladékgazdál-
kodási Rendszernek, hogy a Rendszer keretében létre-
jövő beruházás biztonságosan, hatékonyan, gazdaságo-
san és koordináltan legyen üzemeltethető, illefve az
előkészítéshez szükséges további források, valamint az
önkormányzati önerő bevonható és biztosítható legyen.
Az ülésen hozott döntések értelmében olyan társaságot
kellett alapítani, amely:

1. a teljes szolgáltatási területen rendelkezik a köz-
szolgáltatás végzéséhez szükséges feltételekkel
és engedélyekkel;

2. a részvénytársaságokra vonatkozó törvényi sza-
bályozás szerint 20 millió forintos jegyzett tőké-
jű, melyből 51%-ot az alapító önkormányzatok,
míg 49%-ot az alapító közszolgáltatók jegyez-
nek;

3. a főbb arányokon belül az önkormányzatok és a
közszolgáltatók is lakosság-arányosan osztják
meg tulajdoni hányadukat egymás között;

4. a jegyzett tőke kizárólag pénzbeli hozzájárulás-
ból áll, melynek felét az alapító közgyűléstől szá-
mított 30 napon belül, míg a második felét az
alapító közgyűléstől számított 1 éven belül kell
befízetni;

5. a társaság 7 tagú igazgatóságába 3 főt Dunaújvá-
ros, Székesfehérvár és Polgárdi önkormányzatai,
4 főt az alapító közszolgáltatók jelölnek;

6. a társaság 11 tagú felügyelő bizottságába 9 főt a
hulladékgazdálkodási térségek önkormányzatai,
2 főt az alapító közszolgáltatók jelölnek.

Asrészvények jegyzésére vonatkozóan megállapo-
dás történt arra is, hogy valamennyi alapító rendelkez-
ni fog 1 db elsőbbségi részvénnyel és a tulajdoni arányá-
nak megfelelő törzsrészvényekkel. Az elsőbbségi rész-
vények kizárólag elővásárlási jogot biztosítanak a tulaj-
donosaik számára. Annak érdekében, hdgy a 2. pont-
ban rögzített tulajdoni arányok fennmaradjanak, az
Alapító Okirat mellett egy Megállapodás rögzíti, hogy
mindkét tulajdonosi kör kizárólag asaját körébőlszár-
mazó részvényeket vásárolhat meg. Az önkormányzat-
ok esetében ez kettős, egyrészt az adott hulladékgaz-
dálkodási térségek önkormányzatainak, majd vala-
mennyi önkormányzatnak van elővásárlási joga a rész-
vényekre. Ugyancsak a tulajdoni viszonyok stabilitását
szolgálja az Alapító Okiratban a részvények elidegení-

tésére vonatkozó eljárásrend, mely gyakorlatilag kizár-
ja annak lehetőségét, hogy a Rendszeren kívüli szolgál-
tatók és önkormányzatok csatlakozzanak.

A Részvénytársaság Alapító Okirata a hatályos
magyar és EU szabályozásnak is megfelel, a módosuló
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására vonatko-
zó szabályokkal konform. A Részvénytársaság megala-
pításával nem szükséges közbeszerzési pályázatot kümi
a Rendszer üzemeltetésére. A Részvénytársaság Alapí-
tó Okiratát mind az önkormányzatok, mind a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakemberei véle-
ményezték, azon az általuk javasolt módosítások átve-
zetésre kerültek.

Az előkészítés szakaszában a Részvénytársaság - a
közszolgáltatók jelenleg érvényes közszolgáltatási szer-
ződéseire és vagyoni biztosítékára alapozva - képes for-
rásokat bevonni a tenderdokumentációk, illetve az épí-
tési, kiviteli és egyéb tervek előkészítésére. Az új eszkö-
zök, létesítmények üzemeltetésére az önkormányzatok
a Részvénytársaságot bízzák meg, és ezen használatijog
megvásárlása ellenértékeként a Részvénytársaság az
önkormányzatok számára megfízeti a beruházás 10 %-
os önerejét. A beruházás időszakában a Részvénytársa-
ság az önkormányzati önerő finanszírozására hitelt kí-
ván felvenni, melynek fedezetét ugyancsak a közszol-
gáltatók biztosítják.

Az üzemeltetés időszakában a Részvénytársaság
haszonbérbe adja a jelenlegi közszolgáltatók számára
az új létesítményeket és berendezéseket; gépeket, és az
alapító közszolgáltatók által fízetett bérieti díjból tör-
leszti az önerőre felvett hitel tőke-, kamat- és egyéb ter-
heit. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási díj egyik
kulcseleme a közszolgáltatók által fízetendő bérleti díj,
és ennek mértékét a Részvénytársaság, illetve annak
közgyűlése állapítja meg, ezáltal biztosítható a fólya-
matos önkormányzati kontroll a szolgáltatási díjakra.
Ez a legfontosabb eleme az egységes díjpolitika kialakí-
tásának.

A regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer elő-
készítésének ellenőrzésére a Minisztérium kiválasztotta

azokat az EU által elfogadott szakértőket, akik vala-
mennyi Kohéziós Alap támogatásra benyújtott hulla-
dékgazdálkodási projektet felülvizsgálnak. A felülvizs-
gálat során nemcsak a beruházást, hanem annak üze-
meltetési kérdéseit is vizsgálják. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer felülvizsgálatára 2004
novemberétől került sor, ezért mindenképpen indokolt
volt az üzemeltető Részvénytársaság létrehozása.

Farkas Endre

projektvezető
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Mozgalmas iskolaévünk finiséhez

érkeztünk. Programjainkat a munka-
terveknek megfelelően szerveztük.
Ennek jégyében zajlottak az anyák
napi megemlékezések, szülői értekez-
letek, a pünkösdölés, az óvodások lá-
togatása, a Rumpold - és az atlétikai
versenyek (megyei 2. helyezést ért el
Szalay András 8. osztályos tanuló
kislabdahajításban, 67 m 19 cm-rel -
gratulálunk!).

Évröl évre egyre sikeresebben sze-
repelnek a természetbúvár szakkörö-
sök a Kaán Károly természetismereti
versenyen. A megyei döntőn nagy lét-
számú, erös mezőnyben az 5. osztály-
ból IV. Reiter Dániel, VI. Ódor Ger-
gely, a ő.-osok között Kádi Fanni III.,
Antonovits Bence IV. helyezést ért el.
A Herman Ottó biológia verseny me-
gyei döntősei köziil II. lett Szabó
Márta, VIII. Csiszár Julianna. Hete-
dikes lányainkra azért is vagyunk kü-
lönösen büszkék, mert nyolcadiko-
sokkal mérettek meg. Szentesi Zsu-
zsanna felkészítő munkáját ezúton is
köszönjük! A zenetagozatosok közül
Nemes Réka a Pest megyei fuvola-
versenyen II. helyezést ért el.

Üj színfoltot jelentett iskolánk
életében az erdélyi kapcsolat létesíté-
se, és a látogatás feíejthetetlen élmé-
nyeket tartogatott a résztvevő gyere-
kek számára. Más iskolához hasonló-
an kipróbáltuk a "kihelyezett taní-
tást", amely jól működött. A nagysze-
rű programot (Laboda Gábor or-
szággyulési képviselő ajánlásával) tá-
mogatta a Pest Megyei Közgyűlés, a
szülők és egyénileg Küller János pol-
gármester úr. A pedagógusok -
Dillmoní Eva, Csikós Péterné, Jávor
Csaba - fáradhatatlan munkáját az
érintettek nevében is köszönjük! Az
igazgató számára szóló meghívást az
erdélyi iskolák továbbra is fenntarí-
ják. Legközelebb talán kevesebb ás-
kálódás jut az irányító szakembernek,
mint most (például az ellenőrzés idő-
zítése kizárólag az adott időszakra).

A gyermeknap örömére az iskolai
udvar egyik zugát játszótérré alakítot-
tuk. Mivel a pénzügyi nehézségeink
változatlanok, nagy körültekintéssel
és egyebek elhagyásával vásároltunk
udvari játékokat. A Nebuló Alapít-
vány teljes András-napi bevételét
(220 e Ft) erre a célra ajánlotta. Itt
köszönjük meg a dr. Fáyné dr. Péter

Emese segítségével kapott diáknap-
tárakat is, amelyekből minden tanu-
lónak jutott.

Az udvari játszósarok kialakításá-
ban főszerepet Dienes Dóra vállalt -
köszönet érte!

Lelkes segítői Csiszár Dóra,
Dessewffy Erzsébet, Ribáné H. Eni-
kő voltak, továbbá tanulók és szülők:
Kardos Gábor, Nagy Tamás, Bihaly
Márton, Fenyák Lajos, Kiss Gyula,
Kopcsay Péter, Kopcsayné Novák
Andrea, Tóth András, Riba Ferenc,
Monika Tiefenthaler, Kupa Kinga,
Csányi Márta, Schaffert Peter,
Kenyeresné Kis Ildikó, Muránszki
Csilla, Silkinat Michaela.

Köszönjük, hogy újra bizonyítot-
ták, érdemes gyermekeinkért fára-
dozni!

(A Nebuló Alapítvány közhasznú-
sági jelentését a későbbi számban ol-
vashatják.)

Izgalmas és várakozással teli a
nyolcadikosok élete, mire április vé-
gére megérkezik az értesítés: felvé-
telt nyert. SzereTicsére mindegyik
nyolcadikosunknak része lehetett eb-
ben az élményben. Nagy segítséget
nyújtott a sikeres felvételihez Ribáné
Horváth Enikő és Mocsári József
kollégák féléves előkészítője magyar

és matematika tantárgyakból, hiszen
a központi felvételik az országos át-
lagnál jobban'sikerültek. 15 diák ta-
nul tovább gimnáziumban, 3 szakkö-
zépiskolában, 2 szakiskolában. Ki-
lencen éltek a gimnáziumok által
nyújtott lehetőséggel, hogy egy évig
heti 12-18 órában magas szinten sa-
játítsanak el egy idegen nyelvet. A
zenetagozaton is van egy továbbta-
nulónk: Richter Dorottya eredmé-
nyesen felvételizett a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola és
Gimnáziumba. Sok sikert kívánunk
minden diákunknak!

A ballagás és évzáró megrendezé-
sével - túl az erdei napon, kirándulá-
sokon, zenei vizsgákon, záró koncer-
ten, diáknapon, Deutsche Bühne-n -
nyárra elcsendesedik az iskola.

Táboraink több helyszínen zajla-
nak, ezekröl majd ősszel számolunk
be.

Evkönyvünket újra a Nebuló tá-
mogatásával, Dienes Dóra szerkesz-
tésében jelentetjük meg, reméljük,
sokak örömére!

Tartalmas, színvonalas év után kö-
vetkezhet a nyár. Kellemes vakációt!

Papp Józsefné
igazgatö

sak az olvassa ^Crsemet, sM ismer és
szoret..."

)5. április 11-én ünnepeltük a magyar költészet napját, amely idén
nt a többiévben, hiszen József Attila születésének 100. évfordulójára
:tünk egyben.
slánk két lelkes pedagógusa, Antonovits Márta és Jávor Csaba fejébe
3gy mi is csatlakozzunk az országos ünnepségsorozathoz. Készítettek
seállítást kedves - József Attila - verseikből a gyermekek számára,
2gül sok további ötlettel gazdagodva emlékműsorrá bővült egyre több

résztvevővel. Tanárok és diá-
kok mondták, énekelték a

gyönyörű sorokat olyan si-
kerrel, hogy a szülők és ér-
deklődők számára, akik hely-

<h ( hiány miatt nem fértek be a
bemutatóra, újabb előadás
született.

Ri'bané Horváth Enikő

Kertész /eszek, fat
neve/ek...
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BESZÉLGETÉS LÉDERER TAMASSAL -

Lérferer %más, S2>I>rászRll>ósz, fW-
ban szütetett Bwíafsesím, ISSS-ÍM vége^
e/ a Képzőmwészefí FőfsMáí, 197S-Wsmre-
pe/ kiálfításokon. Első önMÓ kMMsát W7-
ben, a Fényes Adolf Terewfyw miÉsttálc &6. FS
műfafa az éreffí és kispla^sstf sasöMi tóbo^
fábóí, kovácsoSivasból leésztt. KSsweWMie
munkaí közé taftQznalf a ̂ népi olNárot" (1982 -
PíHstsorosfenő, 1973 - Xőfefeli, 1178 - ^eatí-
rő), az ?99?-feen a Szél^eliwári ŐregftesE^
mmplom számára fáüól ̂aragoff éM'iswség^
szoborcsoport, az ?992-&era tószW Í. ésít. ví-
légtiáborus eml' mü ZstosWtfffl^tefí, az
aszó^w Árpád'cííszkút, e^ etísM Süöaiws*
ten, ahol egy moctero iroWféz tBÜső fwomitík'
zsfán két szofera <s me^atéWistó. ÍffW&eit a
Mskolct Télí Tártatért, W3-Dan a Mezőgs^dta-
ság a kéfszőinSvészetbw cmő t&-
pondíiat

Léderer Tamás úgy érd, már szobrásznak szüle-
tett. Igaz, csakkerülővel jutott el valódi hivatásához:
híradásipari technikumba járt, majd körülbelül hat
évig dolgozott, csak utána jelentkezett a főiskolára.
Pályájának egyik legfontosabb, legemlékezetesebb pil-
lanataként értékeli, mikor harmadszori nekifutásra
fölvették. "Nem számított ez olyan kirívóan sok pró-
bálkozásnak oda akkoríban" - mondta. "Az előző
rendszerben szükség volt valamilyen papírra ahhoz,
hogy az ember ne számítson közveszélyes munkakerü-
lőnek. Ahhoz, hogy valaki hivatásos képzőmüvésszé
váljon, akkoriban el kellett végeznie egy iskolát. -Ah-
hoz, hogy ennek más módját válasszam, nem voltam
eléggé vagány, meg hát ez volt a rendje, s módja. "

. Megérí ma Magyarországon képzőművészettel
foglalkozni? Nem csupán anyagilag értem, ha-
nem érdeklődés, megbecsülés szempontjából
IS.

Szobrásznak, képzőművésznek lenni egy állapot.
Állapot, mert másképp nem választana ilyen pályát
az ember. Ez - legalábbis hagyományos szemlélettel
- igényel bizonyos képességeket, például tudni kell
lerajzolni valamit, vagy megformázni modell alapján
egy művet, amire a mai szemlélettel talán nincs szük-
ség. Talán e nélkül is lehet ma valaki szobrásznak ne-
vezett képzőművész - nem tudom.

Mások érdeklődése, az anyagi megbecsülés nem
elsődleges szempont. Hiúság is van a világon, de nem
ezek számítanak. Azt teszem, amit tudok, amihez ér-
tek. Vagy ezt csinálom, vagy nem csinálok semmit.
Ez van. Már sokszor tanácsolták nekem, hogy kezd-
jek neki valami másnak, mert - amint a mellékelt áb-
ra mutatja - nem én vagyok a gazdag, "menő-mű-
vész" Magyarországon. Sok nehéz pillanata volt a
pályámnak, és néha elmentem "napszámba" egy-egy
munkára, de alapvetően szobrász vagyok, és azt gon-
dolom, az is maradok.

. Most dolgozik valamin?

Dolgozni folyton kell. A zenész sem tud gyakor-
lás nélkül koncertezni. A hagyományos képző- (és
ipar-) művészet ezért nagyszerű, mert egyszerre kell
fílozófusnak, és a szó legnemesebb értelmében ipa-
rosnak lenni. Ez egy mindig folyó folyam, amiben a
megrendelés sok egyéb mellett biztosítja az örök
áramlást. A nem megrendelésre készült munkáim-
nak is biztosan megvan a maguk sorsa. Ezek közül is
el tudok adni néha egyet-egyet, ha nem, akkor itt
maradnak, általában ezek a darabok kerülnek kiállí-
tásra. Most éppen Bécsben van a Magyar Kulturális
Intézetben egy kollektív kiállítás, és ott vannak mun-
káim.

. Nem sok helyen lehet találkozni az On nevével.
Mi ennek az oka?

Nem nagyon vagyok jelen a közéletben, és en-
nek én vagyok az oka. Inkább magányos természetű
vagyok, és ez nem működik ebben a világban. Volt
egy olyan periódus, amikor országos kiállításokon
voltam jelen. Mindez persze az éppen uralkodó mű-
vészeti irányzat kérdése is. Van, amikor az ember be-
illik egy menetrendbe, van, amikor nem. Mostaná-
ban például a pécsi kisplasztikai biennálé válogatás-
szemlélete olyan, amibe a műveim nem férnek bele.
Persze jó érzés, egy kiállításon viszontlátni a munká-
imat, de az nagyon rossz, amikor kizsűrizik az em-
bert, és azt nem is szeretem fölvállalni. Tehát az ép-
pen aktuális szemléletnek is a függvénye, hogy kiállí-
tanak-e valakit, de azon is múlik, hogy milyen kap-
csolatai vannak valakinek. Az egyéni kiállítással meg
az a baj, hogy nagyon sok a művész és kevés a hely,
nekem pedig a galériákkal nincs kapcsolatom. A
Pilisborosjenőn évente megrendezett kiállításokra
elviszem egy-két muakámat, de a helyszín sajnos
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nem nagyon alkalmas erre, mert míg a falakra fel le-
het aggatni valamit, a szobroknak nem nagyon van
hely.

. Ön hogy látja, van azért érdeklődés az ilyen ren-
dezvények iránt a helyiek között?

Pilisborosjenő lakosságának összetétele megvál-
tozott az utóbbi tíz évben. Azok, akik ideköltöztek,
úgy látom, leginkább aludni járnak haza. Odafígyel-
nek azokra a dolgokra, ami érdeklik őket, de mint
közösség, alig-alig vannak jelen.

Akik folyamatosan költöznek ide, nagy valószí-
nűséggel magas iskolázottságúak, de vajon értelmi-
ségiek-e? Mert ez nem csak iskolázottság, diploma
kérdése, az értelmiség egy magatartás. Egy közössé-
gi felelősséggel gondolkodó magatartás. Abból, hogy
valaki iskolába járt, nem következik semmi. Manap-
ság - én azt gondolom - egy általános iskolai végzett-
séggel is lehet értelmiségi valak..

Akik idetelepültek a városból, fölépítenek ide
egy másik várost, és ezzel a falu megszűnik falunak
lenni. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ez rossz,
de én nem örülök ennek. En ezt nem fejlődésnek,
csak változásnak nevezném, egy olyan folyamatnak,
amelyben a dolgok megváltoznak.

Az újabban ideköltözők még nem tudták kiépí-
teni a maguk közösségi életét. A svábok az egyetle-
nek, akik ma is képesek valódi közösségként élni itt.
A kulturális tánc- és dalkörök is, egy kivételével,
mind svábok. A teljes helyi lakosság arányához ké-
pest kis számú őslakos van, de amikor én képviselő
voltam, akkor volt olyan pillanat a lemondások kö-
vetkeztében - én is megtettem -, hogy a képviselő-
testület 90%-a sváb volt. Ezek érdekes adatok, és na-
gyon árulkodók. Es most is úgy gondolom, hogy ez a
pici közösség azért ilyen erős, mert van egy kultúrá-
juk. Erös közösségi magatartásuk, kultúrájuk, és a
sok száz éves hagyományuk valami módon képessé
teszi őket arra, hogy még ma is az történjen a falu-
ban, amit ők akarnak.

. On szerint mivel kellene most foglalkozni, min
kellene javítania a helyi közéletnek?

A helyi politikában most a legfontosabbnak az
út-kérdést tartják. De engem sokkaljobban érdekel,
hogy létezzen egy kiválóan működő iskola, és létez-
zenek kiválóan működő közösségi intézmények. Ugy
is feltehetném a kérdést: aszfalt, vagy iskola? Ha
gazdagok lennénk, nem volna ez kérdés, de most el
kéne dönteni, mi a fontosabb. Illetve a választások

alkalmával egyszer már eldőlt: út épül majd. Ez volt
a program, ezért választották meg őket. Ugy látszik,
hogy a fíataloknak az fontos, ne rázódjon szét az au-

tójuk. En azt hiszem, vannak ennél fontosabb kérdé-
sek is.

. On tagja a Községvédő Egyesületnek...

A Községvédő Egyesület, melynek még én is tag-
ja vagyok, politikai célzattal életre keltett egyesület,
és arról szólt és szól ma is, hogy az egyesület politikai
hatalomhoz jusson. Ez meg is valósult, mert a képvi-
selők többsége pillanatnyilag ennek az egyesületnek
a színeiben szerepel. Ok egy olyan technokrata prog-
ramot képviselnek, melyről nem azt mondom, hogy
rossz, lehet ez jó, csak én egysíkúnak tartom. Nagyon
érdekes program, de nem elegendő ahhoz, hogy vál-
toztatni tudjon.

. Mi lehetne amegoldás?

Azt gondolom, más magatartásmód, vagy más
szemlélet kellene. Nem minden az, hogy hány köb-
méter utat raknak le. Nem az számít. El kellene
tudni dönteni, hogy az a pénz, ami most rendelke-
zésre áll, azt mire lenne jó költeni. Abban remény-
kedem, hogy az ideköltöző fiatalok öntudatra éb-
rednek, ráébrednek arra, hogy a közösségi életet
építeni személyes érdekük. El kéne dönteniük,
hogy élni és lakni, vagy csak lakni szeretnének itt,
Borosjenőn.

Szieben Rita

'f

Pilisborosjenő. Készítette: Gwbi Kianka 7. b) oszta/yos tanuló
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Meghalt Tóth Gáspár egyetemi tanár
Megrendülve értesültünk, hogy

2005 május 23-án - tragikus körül-
mények között, baleset következté-
ben elvesztettük Gazsi bácsit. Az
utóbbi hónapokban rohamosan
romló fizikai, és kevésbé szellemi le-
épülése okozhatta, hogy magas vér-
nyomása, rossz látása miatt, Buda-
pesten a 3-as metró Dózsa György
úti megállójában a sínek közé ke-
rült. Az öngyilkosság - amiról a hí-
rek szóltak - szóba sem jöhet. Idén
decemberben lett volna 94 éves.

Ki is volt Tóth Gáspár ?
A felvidékról, egy Garam menti

ki§ faluból - magyarsága miatt -
száműzték az anyaországba, család-
jával együtt. Egy Cegléd melletti
községből 1951-ben kerültek
Pilisborosjenőre. Az általános isko-
la igazgatója volt több évig, majd
Budapesten tanított a Marx Károly
Közgazdasági Egyetemen. Pedagó-
gus volt egész életében. Felesége -
Hta néni - is itt, helyben tanított.

Gazsi bácsi végigélte szinte az
egész, balsorsverte XX. századot.

Pilisborosjenő lakosai között
nagy tiszteletben állt, sokan a falu
első emberének tartottuk. A tanu-
lók sorsát különösen a szívén visel-
te. Sokunkat segített a továbbtanu-
láshoz, amely sorsunk meghatározó-
ja volt. Köszönjük.

A falu életében aktívan és ke-
mény munkával vett részt. Több cik-
lusban volt tanácstag, a Népfront el-
nöke, a Választási Bizottság elnöke,
és nevéhez fűződik az első Falumú-
zeum, amely sajnos nem maradt
fenn. Két ízben is megkapta a falu
díszpolgára címet.

Nyugdíjba vonulása után az idő-
sebb korosztály istápolója lett. 20
évig vezette a Nyugdíjas klubot.
Nem olyan régen még az idősek
napja ünnepség keretében köszön-
töttük 90. születésnapján. Eletének
ezen a nevezetes napján az "Eletet
az éveknek" országos rendezvény
keretében Kiskunlacházán is felkö-
szönthettük.

2004-ben pedig a Klebersberg

Kúnó emléknapon a településünkön
illetve a klubban végzett munkája el-
ismeréseként emléklapot kapott.

Gazsi bácsi valós értékek hordozó-
ja volt. Hazafiasság, erkölcs, tudás,
etika, jóakárat, tisztesség, emberség
vezérelték egész életében.

Drága emlékét megőrizzük.
A Nyugdíjas klub nevében:

Révész Arpádné

Tóth Gáspártól kedves versével búcsúzunk.

Remenyik Sándor: Templom és iskola
Ti ncm akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez isten mindannyiotoknak
Vitathatatlan jogot ád,
Ne hagyjátok a templomot.
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De nem halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szüloje szavát?;
Ne hagyjátok a templomot.
A templomot s az iskolát!

E templom és iskola között
Futkostam és is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot.
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
Ajöttmentnek is vanjoga
Istenéhez apái módján
Es nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az út szélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot.
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe bíztatás vagy vád
Ne hagyjátok a templomot.
A templomot s az iskolát.

TTőtt OésyAr örőfaégéwi M
NEíadCT esütörtUköa 14,00-16. ^

jövüak öss^e s Mivel&iÉsi Ház 3d8leratfbRtt, tei
epéb progm rincs.

Bws terv alaRjáa (toiymmfc Pn)graaE||amk %.
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Neattégfeea veatóptak volt Köwsi KA^Iyttí
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SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
Ezt a tábort azoknak a gyerekeknek szervezzük, akik

szeretnének egy kicsit közelebbröl megismerkedni a szmhaz
vílágával. A tábor ideje alatt közösen megtanulunk egy kis da-
rabot, amit a záró napon az érdeklődők számára elő is adunk.

A tábor természetesen jó alkalmat nyújt arra, hogy a
résztvevők megtanulhassák az önkifejezés néhany eszkpzét.

A közösen kiválasztott darabot együtt dolgozzuk fel és
a gyermekek fantáziáját használva magát a jelmezeket és a
díszleteket is, közösen készítjük el.

A színészi munka fortélyait különböző rávezető játé-
kokkal, feladatokkal sajatítjuk el, ez alatt az egy hét alatt.

A tábor egy hétig tart, reggel 9 órától délután 4 óráig a
Művelődési Házban.

Proeram

Június 28. (hétfő): Könyvtári nap: ismerkedés a könyvtárral,
egymással, a választott darabbal..
-"Á kön árral való ismerkedés: a könyvtár egy igen fontos

színtér a gyermekek számára. Fontos, hogy minél alapo-
sabban megismerhessék. Ez a nap ehhez nyújt segítséget.
Minél alaposabban ismerik a helyi könyvtár rendjét, annál
inkább kiismerik majd magukat más hasonló könyvtárak-
ban is.

-Az e mással való ismerkedés: itt alkalom nyílik arra,
hogy akik ismerik egymást még jobban, akik még nem
megismerhessék egymást. Mindenki elmondja miértjött a
táborba, és mit vár'a tábortól. Ezekre a kérdésekre vissza-
térünk a tábor végén is.

-A me tanulandó mű kiválasztása: Fontos, hogy a vezetö
által előre kiválasztott művekből vagy egyéni javaslat alap-
ján közösen válasszanak a résztvevők. Ez arra ad alkalmat,
hogy a gyerekek olyan mure adják a voksukat, amit a leg-
szívesebben adnának elo.

Június 29. (kedd); Csoportfoglalkozások. A kiválasztott mű-
vel való ismerkedés.
- Cso ortfo lalkozások: Közösség fejlesztő játékok alkal-

mazásával a résztvevők magukat és a másikat is könnyeb-
ben megismerhetik.

- A kiválasztott muvel valő ismerkedés: a szerepek kiosztá-
sa, az első olvasópróba, a felmerülő nehézségek megbe-
szélése.

Június 30. (szerda):
- átékos átdol ozása a műnek. A kiválasztott darab életre

keltése. Drámai elemek "átékos formában való me tanítá-
sa; fontos, hogy a gyerekek fantáziájára építve dolgozzuk
fel a darabot;~a mozgásos játékokkal a színpadi mozgást,
az utánzást; a különféle hangutánzós játékokkal pedig a
helyes artikulációt gyakoroltatjuk.

Július 01. (csütörtök): A színdarab próbája. A meghívók el-
készítése.
- A színdarab róbá'a: a közös munka, együtt dolgozás gya-

korlása a színdarabon keresztül.
- A me hívók elkészítése: mindenki saját elképzelése alap-

ján készíti el a személyre szóló meghívókat; a plakátokat
pedig közösen.

Július 02. (péntek): Jelmezek, díszletek elkészítése. A darab
bemutatása.
- elmeze díszletek elkészítése: mint ahogy az egész tábor

alatt, most is a közös munkán és ezen keresztül a közösség
fejlesztés a cél.

-A darab bemutatása: a hét fénypontja; az egész heti munka ko-
ronája az előadás. A névsor:

Bereczki Melinda
Bereczki Tünde
Fábián Fanny
Karádi Patrícia
Kovács Melinda
Magonyi Tamás
Mayer Henrietta
Mayer Mercédesz

Meggyesi Berci
Meggyesi Gergő
Nagy Kata
Rozner Janka
Szendrey Zsófía
Szerafín Klaudia
Szigyártó Johanna
Janza Risa

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR
2005. június 20-24.

a pilisborosjenői Művelődési Ház szervezésében

A tábor célja, hogy a gyermekeket, ha egy kis időre is elvon-
juk a TV és a szamítógep nem mindig jótékony képernyője elol,
'és másfajta tartalommaltöltsük meg a nyári szünet e kis szeletét.

Szeretnénk elérni, hogy a táborban résztvevők minél job-
ban, alaposabban megismerjék környezetüket, az erdők élovilá-
gát. Ez álatt az egy hét alatt természetesen jó alkalom nyílik ar-
ra is, hogyjátékos'formában tanulják meg a gyerekek a környe-
zetük védelmét.

A túrák minden alkalommal reggel 9 órakor kezdődnek és
délután 4 órára érkezünk vissza a Művelődési Ház elé.

A kirándulásokat a 4-14 éves gyerekeknek szervezzük.
A programok hosszabb rövidebb túrákból állnak, hogy min-

den korosztály megtalálja a neki megfelelő távot.
A tábor ideje alatt indirekt és direkt módszerekkel szeret-

nénk a gyerekekhez közelebb hozni a természetet és annak sze-
retetét.

Kérjük a résztvevőket, hogy túrázáshoz alkalmas ruhazat-
ban, cipoben jöjjenek. A napi élelmet és innivalot hozni kell. A
gyerekek csomagja lehetőleg ne haladja meg saját teherbíró ke-
pességüket. Az állandó gyógyszert szedők, illetve a rovarcsípé-
sekrervagy másra allergiás gyerekek szüleit kérjuk, hogy pár so-

ros kíséro levélben tájékoztassák a tábor vezetőjét.
Táborvezetők: Gelányi Barbara, Szőcs Szilvia.
A táborban való részvétel térítésmentes. Bővebb felvilágo-

sítással készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, vagy a
06/26-336-377 telefonszámon.

Prosram:

Június 20. (hétfő): Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Gyümölcsgyűj-
tő játék. A Játék alkalmat ad arra, hogy felismerhessük le-
veféröl, száráról, virágáról növényeinket

Június 21. (kedd): Ürömi tanösvény megismerése. Szakertő:
Báldi tamásné. Szakértőnk segítségével végigjárjuk Uröm
nevezetes kulturális és természeti értékeit, látnivalóit.

Június 22.. (szerda): Kirándulás a Nagy Kevély- hegyhez. Szitía-
mászás. Ismerkedés különleges ásványokkal. Szakértő:
Báldi Kata. Szakértőnk segítségével megismerkedhetünk a
hely különleges ásványaival, természeti csodáival.

Június 23. (csütörtök): Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a
környező állatvilággal. Állati kvíz és állatos játékok. Ma^ar-
ország élővilágának megismerése azon belül is szűkebb kör-
nyezetünké. Környezetvédelmi problémák megbeszélése.

Június 24. (péntek): Kirándulás a Kövesbérci erdőbe. Ismerke-
dés a növényvilággal. Számháború. A hét levezetéseként a
mindenki által kózkedvelt játékkal való megismerkedés. A
növén^-világ felfedezése kutatómunkával.
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etyr íg Jtís
Kedves Heves Ilona!
Olvasom az "Epe" májusi számá-

ban írt cikkét, s tapasztalom, hogy
Ont cikkének megírásában nem za-
varták a tények. Megszoktam már,
hogy az "Epe" a képviselő-testület
hét Jagjával kapcsolatban folyamato-
san összecsúsztatja a valóst és a va-
lótlant, de ez a fajta mocskolódás ed-
dig'megkímélte a családtagjainkat és
a barátainkat. Onök újabb határt lép-
tek át: lelkük rajta. De lássuk a té-
nyeket: Vas Katalin zenetanárnő
nem azért lett az Altalános Iskola ta-
gozatvezetője, mert Varsányi Zsuzsa
képviselőtársam barátnője, hanem,
mert hosszú évek óta zenét tanít az

Altalános Iskolában. Ugyanakkor
tény, hogy az elmúlt három évben
több állami támogatást lobbizott ki a
helyi zeneoktatásnak, mint amennyi-
re Küller János polgármester összes-
ségében pályázott az Onkormányzat
képviseletében. Kádi József felesége
speciális képzettségének köszönhe-
tően dolgozik az Altalános Iskolá-
ban, s az ő felvételével az Altalános
Iskola egy új jogszabály kötelezésé-
nek tett eleget. Feleségem pedig
2000 őszétől áll megbízási jogvi-
szonyban pszichológusként az Altalá-
nos Iskolával, amely ugyebár ponto-
san két éwel korábbi időpont, mint
ahogy én 2002 őszén települési képvi-
selő lettem. Egyszóval nem Varsányi
Zsuzsa, Kádi József és dr. Fiák István
dugdossák be barátaikat és család-
tagjaikat'az Altalános Iskolába, s ke-
resneknekikjól fízető állásokat.

Tapasztalom, hogy Onök Küller
János polgármester vezérletével nem
tudják elfogadni a 2002 őszi választá-
sok végeredményét, s folyamatosan a
"minél rosszabb, annál jobb" elvének
megvalósításán fáradoznak. Erdemes
lenne azért azon is elgondolkodniuk,
hogy megéri-e ezt a négy éves ciklust
beáldozni azért, hogy a falu választó-
polgárainak megmutassak: rosszul
döntöttek, amikor nem Önökre sza-
vaztak. Ezzel ugyanis négy évig meg-
akadályozzák a falu fejlődését. Tény,
hogy a hatályos jogszabályok alapján

a képviselő-testület bármely határo-
zatának végrehajtását büntetlenül el-
szabotálhatja Küller János polgár-
mester. Csak emlékeztetőül: a képvi-
selő-testület 2004-ben több mint
20.000.000,- Ft összeget különített el
útépítésre és útkarbantartásra. Tény,
hogy ebből a keretösszegből Küller
János polgármester egyetlen centi
utat nem építtetett és nem is újítta-
tott fel 2004-ben. Ezzel szemben
Küller János polgármester mind a
mai napig nem fízeti ki Szucs Gábor
vállalkozónak azt a kátyúzási mun-
kát, melyet a képviselő-testület meg-
bízásából 2004. novemberében el-
végzett. Néha tényleg érdemes lenne
elővenni és olvasgatni azt a Ciklus-
programot, melyet Küller János pol-
gármester előterjesztésére fogadott
el a képviselő-testület. Teljesen más-
ról szól, mint amit Küller János pol-
gármesterként az elmúlt három év-
ben tett. Tény, hogy Küller János
polgármesterként meg sem próbálta
megvalósítani a saját csapata által
összeállított Ciklusprogramot. Tény,
hogy óriási szakadék tátong a Ciklus-
programban leírt gondolatai és tettei
között, és ennek a szakadéknak a fa-
lu issza meg a levét. Küller János pol-
gármester majd három évig büntette
a faluját azért, mert nem szavazott
csapatának többséget a képviselő-
testületben.

A képviselő-testület az Onkor-
mányzat 2005. évi költségvetésében
273.500.000,- Ft összeget különített
el beruházások megvalósítására -
többek között felszíni vízelvezetés és

útépítés tervezési és kivitelezési
munkálataira, az Altalános Iskola
bővítésének III. ütemére, új egész-
ségház megvalósítására, a Német Ki-
sebbségi Onkormányzat ingatlanvá-
sárlására -, és 42. 500. 000, - Ft össze-
get különített el felújításra - játszó-
tér felújításra, új tűzoltószertár meg-
valósítására, uíak felújítására, a Né-
met Kisebbségi Onkormányzat in-
gatlanjának felújítására. Ez összesen
316. 000. 000, - Ft muszaki fejlesztésre.
Küller János polgármesternek tehát
2005. évben 316.000.000,- Ft összeg
áll rendelkezésére műszaki fejleszté-
sek megvalósítására. Reméljük, hogy
az utolsó fillérig el fogja költeni a
Képviselő-testület által meghatáro-
zott 2005. évi beruházásokra és fel-
újításokra. Ha mégsem ezt teszi, ak-
kor nem alkalmas arra, hogy a falu
első embere legyen.

Udvözlettel:
dr. Fiák István

vaszi karácso y
Orömmel számolhatok be Pilisbo-

rosjenő faluközösségének, hogy a Bí-
b'orszív Alapítvány adományaiból a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat ismét nagyszabású ajándékozást
szervezett.

Azért írom, hogy ismét, mert tavaly
decemberben, karácsony előtt volt az
első ilyen ajándékozás, akkor a sok szó
között elmaradt az írás.

Ruhákból, cipőkből, Oetker porok-
ból, Kotányi fűszerekből, játékokból
válogathattak a családok nagy mennyi-
ségben, amiket mosóporral, öblítővel
és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat kűlön karácsonyi csomagjai-
val egészítettünk ki.

Az átadó ünnepséget zenei musor,
irodalmi előadás tette még bensősége-
sebbé. A Bíborszív Alapítvány képvise-
lőjével, Romsics Hajnalkával együtt na-
gyon boldogan néztük a sok fényes
szempárt. Gyerekeket boldoggá tenni a
világon az egyik legszebb feladat!

Ebben az évben is megkereste a
Szolgálatot a Bíborszív Alapítvány, is-
mét nagy mennyiségű áruval tudják se-
gíteni a helyi gyerekeket és családokat.
Hajni, aki korábban faluközösségünk
tagja volt, szülei révén még mindig eró-
sen kötődik ide. Köszönjük, hogy ez a
kötődés segítség formájában is kitelje-
sedhet. Köszönjük a szervezést és a
szállítást.

Ujra volt ruhanemű, cipő, új gyer-
mekcipő, játék, habfürdő, tusfürdő,
sampon. A 70 darab 10 kg-os mosó-
porból, a 20 karton öblítőből és a 30
karton tisztítószerből jutott minden
csomag mellé bőségesen.

Az átadó ünnepségünket megtisztel-
te jelenlétével a Bíborszív Alapítvány
elnöke, Téglás Tiborné, aki pár kedves
mondatban bemutatta az Alapítványt
és köszöntötte a jelenlévőket.

Makrai Pál művész úr, a gyermek-
nap alkalmából vidám, kedves, jó han-
gulatú műsort adott elő, a gyerekek ak-
tív közreműködésével.

Klinger Magdolna, a Családsegítő
Szolgálat vezetője megköszönte az
Alapítvány támogatását, Madarász
Szvetlánának és Romsics Hajnalkának
a segítőkész munkát, és átadta csalá-
donként az ajándékcsomagokat. Klin-
ger Magdolna szolgálatvezető asszony
áldozatos, nagy erőfeszítést igénylő
munkáját ezúton is köszönet illeti.

Boldogság volt újra látni azokat a fé-
nyes szempárokat. Lehet tavasszal is
karácsony!

Szabóné Ludasi Éva.
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^ .... ...... Költségvetésirendelet3. sz. melléklet
i költségvetés kiadásainak bemutatása, alcímek és kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban. Adatok eFr-ban

Költsé vetési cím száma és me nevezése

Al- >,_"".""-
e^ Megnevezés

Pol ármesteri Hivatal
801115. 0voda
853257. Ore ek Na közi Otthona
921815. MüvelödésiHáz
751153. 1 az atásitevéken sé
Csatoma törlesztés
751164. Kisebbsé i Onkonnán zat
Hivatali tevéken sé ek
221214. La kiadás

21115. Kön vkiadás
552312. Ovodai étkeztetés
552411. Munkahel ivendé látás
701015. Sa'át v. bérelt in .
751175. Választás
751757, Ok. int. kis. tevékenvsée
751845. Város- és Közsé azdálkodás
751922. Ok. elszámolásai
757878. Közvilá ítás
851242. Ü eletiszol álat
851967. 1skolae észsé ü
851297. Védönöiszol álat
852018. Allat eü. teváken sé
853224. Körzeti házi .
853246. Szoc. étkezés
853235. Csal'dse ítés
853280. Eseti énzellátás
853279. Rendszeres e.
901116. Szenn vízelvezetés

Pol ármesteri Hivatal összesen

Osszesen
N. N. Iskola Önálló
751768. Int. va onmük.
801214. Iskola
801313. Muv. ala
805113. Na közi

52323. G ennek étkeztetés
'-52411 Munkahel i ' k
Iskola összesen
H z á ki "r
ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN

összesen

48701
6710

12038
333 570
13 035
31255

o

2015
o

4276
602

1286
834

2488
1058

111002
10669

1435
95

4422
156

2730
623

3420
2179

12 140
7002

635 307

641 851

23876
72161
18253
5705
7885
10-2

128 932
1 2

659 781

Személyi
juttatások

31493
3092
4748

53720
o

40

364
1988

680

2434

1931

100 490

100 728

10711
47903
11 191
4242

o

74047

174 775

Munkaadói
jámlék

9800
966

1381
14491

119
t73
255

793

660

28838

28914

3970
15443
3629
1395

o

24437

53351

Dologi
kiadások

7408
2652
5909

32252
1500
6841

o

2015
o

3976
602

1286
351
127
123

10 69
1435

95
1 195

156
139
623

3420

104 140

106 995

9195
8215
1758

68
7885

2

28173

1 5168

MÜK.c.
pe. átadás

6697

200

111002

118 099

118 099

o

1 2
7097

Ellátottak
juttatása

300

2179
12140

14619

14619

o

14619

Beruhá-
zás áfával

30684

2150

7002

39836

43211

600
1675

2275

45486

Felújítás
áfával

18250

18250

18250

o

18250

Csat. hitel
tőke törl.

11 535

11535

11535

o

11535

Tartalék

95 726

3774

199 500

199 500

o

199 500
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1
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2004.
11. 20.

751966
P 1 ánn t ri Hivat 1
Onk. fela. nem terv. n .
Kön vtár érd. támo atás
Lak ' i özm"f "1 ztési ám.
Lakásfenntartási tám.
G ermeká olásitám.
R n zeres gyermekvé Imi tám
Szociális továbbké zés
Ovodai lemondás
DifFe en iált h zzá' K"z kt F 1
46. Rendben Parkoló bérbeadás
Közcélúfo lalkoztatás

Bevételi elöirányzatok módosításának részletezése
7. számú melléklet

Bevétel
összesen

297 980
23

424
34

123
1

45
-759
-5

o

-1062

Intézm. Onk. sajátos: Felhalm.
mük. bev. bev. bevétel

84

165314 20631

-84

Végl. átvett Önk.Ktgv. Intézmény penzfo^:
pénzeszk. támogatás finanszirozás '"^UICI.

112035
23

424
34

123
1 72

45
-759

-1062

Kölcön
törlesztés

g

1
s
1

751922 Onk. elszámolásai n itó
36. rend. -ben tévesen szere el a bevét

SSZE ENZÁRÖ

221214

52411

751153

90213

751164

"2~-2

2 1

751175

1214
751768
805113

552323

La kiadás n itó

Ovoda
M n ah 1 ivend' látá n it

Onk. I . tev. n itó

Tele ülési hulladék n .

Német Kisebbs. Onkor.

a

M" 1" . -H'

Választási kiad.

Német Nemzet. Iskola
Ik ' kaá
Int. műk. bevét.
Na köziotthon

t

Iskolai étkezés

OSSZESEN

4429
o

442

491

1405

283 603

6171

31255

416

491

14

25216

6 171

6434

4 4

111

1

4

7

002
6
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93
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163

9

1

6
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2
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951

o

o

o

o

o

D

ü

o

o

o

o

50909

o

20000

o

o

128 932 10241

150

150

150

o

o

o

o

o

o

o

150

o
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834

4429
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

111002

o

4429
442

o

o

206 006

o

4671

o

1536
93

2 4
'212

o

o

1472

546 111 002 6993
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Megjegyzés

Rendszeres énzellátás

853279 N itó 46. rendelet ala 'án

Lakásfenntartási támo atás

G ermeká olási dí'

G ermekvédelmi támo atás

Részössze

853279 ÖSSZESEN ZÁRÖ

853280 Eseti énzellátás

552411 Munkaheivi vendé látás

851297 Védőnöi szol álat

921815 Muvelödési Ház

902113 Tele ülés hulladék

751153 N itó 46. rendelet ala 'án

Közmüfe'lesztési támo atás

Kön vtár érdekelt. támo atás

Ovodai nev. nonn. támo atás

Diff. Hozzá-. Közokt. Fel.
36.tévesen lett növelve

2003. évi Pénzm. csat. túlfiz.

Kht törzstöke

2003. évi énzm. adótúlfiz.

Részössze

ÖSSZESEN ZÁRÖ

751757 Város és Közsé n itó

Alkalmi munkaváll. bére

ÖSSZESEN ZÁRÓ

Kiadási elóirányzatok módosításának részletezése

Kiadás Személyi Munka.a Dologi Mük. célú Ellátottak Beruházás Felújitás Csatoma
összesen juttatá-sok járulek kiadások pe. átadás juttatása áfával áfával hitel+töke

8. számú melléklet 0\

Tartalék

10257

34
123

1726
1883

12140

2179

602

4422

12038

21566

338361
424

23
-759

-50
-í 429

o

o

o

^1. 791
333 570

3550
-1062

2488

o

0,.

o

2434

4748

o

53720

o

53720

3050
-1062

1988

o

o

o

793

1381

8

14491

o

14491

373
o

373

o

o

602

1195

5909

21366

39187

207
3000

-10 142
-6935
32252

127
o

127

o

2179

o

o

o

200

6273
424

424
6697

o

o

o

10

1

1

12

257
34

123
726
883
140

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

33684
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-3000
30684

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

207

-207

-207
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

190799

23
-759
-50

-A 429

10142
4927

195 726

o

o

o

1
a

1
ffi

1
1

Megjegyzés

853224 Házigondozó nyitó

Szoc. továbbképzés

ÖSSZESEN ZÁRÖ

8. számú mellékletfolytatása

Kiadás Személyi Munkaadói Dologi Mük. célú Ellátottak Beruhá-zás Felújítás Csatoma
összesen

2685

45

2730

juttatások

1886

45

1931

járulék

660

o

660

kiadások

139

o

139

pe. átadás

o

o

o

juttatása

o

o

o

áfával

o

o

o

áfával

o

o

o

hitel+ töke

o

o

o

o

o

6

1
1
ffi

751175 Választás nyitó 46. rendelet alapján 834 364 103 367

36. rendelet miatt 16 e EHO
nem dologi

ÖSSZESEN ZÁRÓ

o

834

o

364

16

119

-16

351

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

552312 Ovodai étkeztetés 4276 3976 300

751164 KOK nyitó 46. rendelet alapján 31 255

2003. Zarszamadasszerintbefiz. afa O

ÖSSZESEN ZÁRÓ 31 255

40

o

40

o

o

o

7091
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6841
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o
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o

o

o

2 150

o
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18000
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o

o

3774

o

3774

853235 Családsegítés 3420 3420

Iskola

552323 Iskolai intézményi étkeztetés

552411 Munkahelyi vendéglátás

751768 Intézményi vagyon müködtetése

801214 Iskolai oktatás

801313 Alapfokú müvészeti oktatás

805113 Napköziotthon

ÖSSZESEN ZÁRÓ
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24892

71 133

18253

5734

128 932

o

o
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46833
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o

o
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KÁVÉZÓ - FAGYI
FÖ ÜT 4/A.

KÁVÉ - ÜDÍTÖ - FAGYI

TORTA - ÉDES ÉS SÓS
SÜTEMÉNYEK

RENDELÉSRE 18

TELEFON:
336 - 478

30/322 56 85
30/211 73 41

BOR - SÖR - RÖVIDITAL

VÁRJUK
KEDVES VENDÉGEINKET.

Hétfő:

Kedd:

JRÖM N ÉS PILISBOROSJENÖN
Sürgósségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől péntekig

8-tól 13 óráig Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendeiő tel. : 350-224

13-tól 18 óráig Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

8-tól 13 óráig Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

13-tót 18 óráig Dr. Venesz llona
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-187

Szercfa; 8-tól13óráig Dr. Venesz llona
Uröm, Orvosi rendelö tel. : 351-286

13-tól 18 óráig Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Csütörtök: 8-tól 13 óráig Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

13-tól 18 óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Péntek: 8-tól18óráig Dr. Gaál Gabriella
Uröm, Orvosi rendelö tel. : 350-915
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Könyvelő Bt.

vállalja Kkt-k, Bt-k, Kft-k,
egyéni vállalfcozók és

más gazdálkodó szeryezetek
teljeskörű feönyvelését

és ugyirtézését

igéi^ siÉrtnt

ís]
feészítése

BÁTORI ILDtKÓ
mérlegképes könyvelő,

adótanácsadó
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E-mail: ildi@bilkontakt. hu

www.bilkontakt.hu
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Júniusban a képviselő-testület négy alkalommal
tartott ülést, 9-én, 10-én, 17-én és 30-án. A június 9-i
rendkívüli ülést Küller János polgármester a Jogi és
Ügyrendi Bizottság indítványára hívta össze és a képvi-
selő-testületnek arról kellett döntenie, hogy nyújt-e be
fellebbezést a Budai Tégla Rt. ingatlanainak belterü-
letbe vonását kimondó földhivatali határozattal szem-
ben. Mivel ezen területeket az előző képviselő-testület
2002. tavaszan a 4/2002. (IV. 05. ) Kt. rendelettel elfoga-
dott Helyi Epítési Szabályzatban és Szabályozási Terv-
ben már belterületi beépítésre szánt övezetként hatá-
rozta meg, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy
nincs értelme a belterületbe vonást kimondó földhiva-
tali határozattal szemben fellebbezéssel élni. Tény,
hogy úgy vonta belterületbe az előző képviselő-testület
a Budai Tégla Rt. területét 2002 tavaszán, hogy a többi
fejlesztési terület ingatlantulajdonosaival szemben a
Budai Tégla Rt. nem vállalta át az Onkormányzattól
ezen területek közművesítési kötelezettségének teljesí-
tését és nem adott az Onkormányzatnak ajándékba
10% nettó építési területet ezen területből. A
közművesítési kötelezettség tehát az Onkormányzat
terhe maradt, annak teljesítésére az előző Képviselő-
testület a Budai Tégla Rt-től pénzügyi forrást nem
szerzett.

A június 10-i rendkívüli ülést Küller János polgár-
mester hívta össze és újra kívánta tárgyaltatni a képvi-
selő-testülettel a képviselő-testület által 2005. május
26-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszerhez és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvény-
társasághoz történő csatlakozás tárgyában hozott hatá-
rozatait. Mivel a képviselő-testület nem volt határozat-
képes, ezért nem tudta megtárgyalni Küller János pol-
gármester az újratárgyalási kezdeményezését. A hatá-
rozatlanképtelenségre tekintettel Küller János polgár-
mester ismételten összehívta a képviselő-testület ülé-
sét. Több képviselő kérte polgármester úrtól, hogy az
üléseket az SZMSZ rendelkezéseinek és az eddigi gya-
koriatnak megfelelően ne péntek délután 15.00 órára,
hanem csütörtök este 18.00 órára hívja össze ha szeret-
né biztosítani az ülés határozatképességét, ám Küller
János polgármester fígyelmen kívül hagyta az SZMSZ
rendelkezéseit, a bevált gyakorlatot valamint a képvise-
lők kérését, s az újabb ülést ismételten pénteki napra,
azaz 2005. június 17.-én 15.00 órára hívta össze. Ezek
szerint Küller János polgármesternek nem volt célja az
ülés határozatképességének biztosítása.

A június 30-i ülésen a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2004. május 1-jei Eufória-nap fellépői
számláinak és a 2004. évi kátyúzást végző Szűcs Gábor
vállalkozó számlájának kifízethetősége módjában kér-
jen állásfoglalást és javaslatot Küller János polgármes-
ter az Allami Számvevőszéktől. Módosította a képvise-
lő-testület a Helyi Epítési Szabályzatról és Szabályozá-
si Tervről szóló 4/2002. (IV. 15.) Kt. rendeletet, s felol-
dotta a Malom-dűlő területén az eddig fennállt változ-
tatási tilalmat a Malom-dűlő fejlesztéséhez szükséges

közművesítési munkálatok elősegítése erdekében. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy az Onkormányzat
anyagi teherviselési korlátai miatt nem tudja vállalni
azt, hogy 15 éven keresztül, évi 37 500 OOO,- Ft összeget
fordítson tornacsarnok bérletére és üzemeltetésére,
melynek következtében a továbbiakban Pilisborosjenő
Község Onkormányzata nem tud részt venni a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program "Korszerű torna-
termet mindenhol" megnevezésű pályázatán. Ezzel
egyidejűleg a képviselő-testület felkérte a Polgármeste-
ri Hivatalt, hogy a kéF>viselő-testület 2005. július 28-i
ülésére készítse el az Altalános Iskola beruházás III.
ütemének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás kiírását. A képviselő-testület az Altalános Iskola be-
ruházás III. ütemének keretében kíván tornatermet épí-
teni az Altalános Iskola számára. A képviselő-testület
módosította a 112/2005. (IV. 28.) Kt. határozatát annak
érdekében, hogy a "papi földek" szélén futó önkor-
mányzati tulajdonú közút szabályozásához szükséges
geodéziai munkálatok kifízethetővé váljanak.

A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésben
biztosított nettó 14 800 OOO,- Ft terhére közbeszerzési
eljárás keretében tervezői szolgáltatást kíván megren-
delni az alábbi munkálatokra:

. Vízrendezési engedélyezési tervek készítése a
borosjenői patak, mint befogadó egészére, az
összes befogadó csőátereszekkel együtt a Fő és a
Budai úton, valamint az I. számú vízmosás terve-
zése, a Fő útra tervezett tározóval együtt;

. Utépítési engedélyezési tervek készítése az
Ezüsthegyi, Tölgyfa, Kőfuvaros, Temető, Iskola,
Kántor és József Attila utcák kiépítéséhez.

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást - kü-
lön szerződés keretében felkért közbeszerzési szakértő
közreműködésével - a Közbeszerzési Szabályzatnak
megfelelően lefolytatja. A képviselő-testület felkérte a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a közbeszerzési eljá-
rás kiírását a képviselő-testület 2005. július 28-i ülésére
készítse el.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabályo-
zási Terv szerint a Vincellér utca megnyitását a 182/4
helyrajzi számú ingatlanon csak a szükséges mértékig
valósítja meg, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt arra,
hogy dolgozza ki a hasznosítás lehetőségét, valamint
hozzájárult ahhoz, hogy a 189 helyrajzi számú ingatla-
non a szomszédos 188/4 helyrajzi számú ingatlan tulaj-
donosa növénytámfalat építsen az építési hatóság által
kiadott építési engedély alapján. A képviselő-testület
elfogadta az SDR Közbeszerzési Iroda Kft. által készí-
tett 2005. évi közbeszerzési ütemtervet. A képviselő-tes-
tület elfogadta a Pilisborosjenő Onkéntes Tűzoltó
Egyesülettel kötendő módosított Megállapodást és Bér-
leti szerződést, s felhatalmazta Küller János polgármes-
tert azok aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy:
. A Missziós Ház Gondozási központot 2006. janu-

ár 1-től alapszolgáltatási központként működteti.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

. Az alapszolgáltatási központ kialakítására, mű-
ködésének engedélyeztetésére 3 000 OOÖ,- Ft-ot
biztosít.

. Egyben felkérte a polgármesteri hivatal főépíté-
szét arra, hogy a kialakításra vonatkozóan a szak-
hatóságokkal az egyeztető tárgyalásokat kezdje
meg.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális
igazgatásról és szöciális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 92. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szolgáltatás-
szervezési koncepciót elkészítteti, s egyben felhatalmaz-
ta Küller János polgármestert arra, hogy a felmérésre és
a koncepció kidolgozására kérjen be árajánlatokat. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázati felhívást
tesz közzé a Missziós Ház Gondozási Központ intéz-
ményvezetői álláshelyének betöltésére.

A képviselő-testület úgy döntött - tekintettel arra,
hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti dí-

jának behajtása 2 éve a vonatkozó önkormányzati ren-
delettel ellentétesen történik - hogy utasítja Vargáné
Vas Eva jegyzőt arra, hogy a bérieti díjakat a vonatko-
zó rendelet előírásainak megfelelően hajtsa be. A kép-
viselő-testület utasította Vargáné Vas Éva jegyzőt arra,
hogy az értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítését haladéktalanul készítse elő. A
képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 2006. január
1-től a házi gyermekorvosi körzet működtetési jogát dr.
Venesz Ilonától dr. Kerekes Ildikó átvegye. A képvise-
lő-testület megrendelte a Selyem-Teszt Kft-től az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok fűkaszálási munkála-
tait. A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázati
felhívást tesz közzé a Német Nemzetiségi Kétnyelvű
Ovoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére. A Kép-
viselő-testület elfogadta Klinger Magdolna vállalkozási
szerződésének módosítását.

Helyszíni Tudósító

. 'eaő

ws ssiiesiített

0: í. 'wmÉ
érre szóló

Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzata (2097 Pilisborosjenő, Fő út
16. ) képviselő-testülete a közbeszer-
zésekrol szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a
továbbiakban: Kbt. ) 5. § (1) bekezdé-
se alapján a 2005. évben az alábbi
közbeszerzési eljárások lefolytatását
tervezi:

I. Lefolytatandó Közbeszerzési
Eljárások

l. E ítési beruházás

1.1. Orvosi rendelő építése, kivite-
lezési munkái (új építés)

A becsült érték: nettó 60 mülió Ft.
Az eljárás megkezdésének terve-

zett idopontja: 2005. szeptember.
A megkötendő szerződés: vállalko-

zási szerződés kivitelezésre.
Finanszírozás: önkormányzatí költ-

ségvetésből.

1.2. Általános Iskola bővítésének
kivitelezési munkái (Altalános Iskola
bovítésének III. üteme)

A becsült érték: nettó 90 müüó Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. július.

A megkötendő szerződés: vállalko-
zási szerződés kivitelezésre.

Finanszírozás: önkormányzati költ-
ségvetésből.

1.3. Ut- és járdaépítés kivitelezése

A becsült érték: nettó 16 miüió Ft.
Az eljárás megkezdésének terve-

zett időpontja: 2005. július.
A megkötendő szerződés: vállal-

kozási szerződés közutak felújításá-
nak (kátyúzás) kivitelezésére.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljárás: egyszerű eljárás
a Kbt. 299. § (1) bekezdés b. ) pontja
szennt.

E bes ámítási s bál alkalma ása
a 1. 1. és 1.2. ontok alatti el'árások te-
kintetében:

A Kbt. 39. § (1)-(2) bekezdései
alapján az építési beruházások be-
csült értéke egybeszámítandó.

2. Arubeszerzés

2. 1. Irodaszer beszerzés

A becsült érték: nettó 2 nüllió Ft.
Az eljárás megkezdésének terve-

zett időpontja: 2005. III. negyedév.
Amegkötendő szerződés: szállítási

szerződés.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljárás: beszerzés köz-
pontosított közbeszerzéssel vagy Kbt.
299. § (1) bekezdés b.) pontja szerin-
ti egyszerű eljárás.

sí

3. Szol áltatás me rendelése

3.1. Hóeltakarítás és síkosság-
mentesítés

A becsült érték: nettó 6.200.000, - Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. szeptember.

A megkötendő szerződés: megbí-
zási szerződés.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljarás: Kbt. 299. § (1)
bekezdés b. ) pontja szerinti egyszerű
eljárás.

3.2. Hulladékkezelés

A becsült érték: nettó 10.521.291,-
Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. július.

A megkötendő szerződés: vállal-
kozási szerződés a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XL. tv. alapján
hulladékszállításra és kezelésre.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljárás: Kbt. 299. § (1)
bekezdés a. ) pontja szerinti egyszerű
eljárás.

Folytatás a következő oldalon.
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3.3. Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése

A becsült érték: nettó 4. 177. 000, - Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. szeptember.

A megkötendő szerződés: vállal-
kozási szerződés közétkeztetési fel-
adatok ellátására.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljárás: Kbt. 299. § (1)
bekezdés b.) pontja szerinti egyszerű
eljárás.

3.4. Falugondnoki tevékenység el-
látása

A becsült érték: nettó 3 millió Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. szeptember.

A megkötendő szerződés: vállal-
kozási szerződés falugondnoki szer-
ződés ellátására (ezen belül árok-
tisztítás, bozótirtás, útkarbantartás,
közterületen szemétgyűjtés, takarí-
tás).

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

Tervezett eljárás: a Kbt. 299. § (1)
bekezdés b.) pontja szerinti egyszeru
eljárás.

3.5. Mérnöki szolgáltatási tevé-
kenység megrendelése

A becsült érték: nettó 14.800.000,-
Ft.

Az eljárás megkezdésének terve-
zett időpontja: 2005. július.

A megkötendő szerződés: megbí-
zási szerződés vízrendezési és útépí-
tési tervek elkészítésére, a szükséges
engedélyek beszerzésére.

Finanszírozás: önkormányzati
költségvetésből.

U.AZ éves összesített terv kezelése

1. Az éves összesített közbeszerzési
tervet legalább öt évig meg kell
őrizni.

2. Az éves összesített közbeszerzési
terv nem vonja maga után az ab-
ban megadott közbeszerzésre vo-
natkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét.

3. Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzata ajánlatkérő az ezen köz-
beszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben fog-
laltakhoz képest módosított köz-
beszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathat, ha az általa nem lát-
ható okból előállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás állt elő.

4. Az előző pontban meghatározott
eltérés esetén ezen éves összesített
közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy változás
felmerülésekor, megadva a módo-
sítás indokát.

5. Ezen éves összesített közbeszerzé-
si tervet a közbeszerzési Ertesítő-
ben nem kell közzétenni, de a köz-
beszerzések tanácsa vagy az illeté-
kes ellenőrző szervek kérésére
meg kell küldeni.

Egyéb rendelkezések

1. Ezen éves összesített közbeszerzé-
si tervben megállapított becsült ér-
tékek Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata 2005. évre megállapí-
tott költségvetésén alapulnak. Az
egyes konkrét közbeszerzési eljá-
rások előkészítő szakaszában a be-
csült értéket aktualizálhatja a kép-
viselő-testület. Az adott közbe-
szerzés becsült értékét az eljárást
megindító képviselő-testület által
hozott határozat tartatmazza.

2. Ezen éves összesített közbeszerzé-

si tervet Pilisborosjenő Község
Onkormányzata a ...,2005. (VI.
30. ) Kt. határozatával elfogadta.

Pilisborosjenő, 2005. június 30.
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2005. június 16-án este 1 ssági fórumot rende ett
Budapest III. kerület Onkorm yzata, Tarlós István ol-
gármester vezetésével, ahova m ghívást kaptak a Nemze-
ti Autópálya Rt. és a Gazdasági és Közlekedési Minis té-
rium képviselői, valamint a Lev gő Munkacsoport elnoke
1S.

Orömmel tájékoztathat mindenkit arról, ho ez
a fórum nem egy "pilisvörös ár típusú" rendezvény olt,
ahol is a két-három hétig folytat tt intenzív sajtókampány-
nyal alaposan megdolgozott és eltüzelt lakosságot te je-
sen félretájékoztatták. Itt 1 "vé el nélkül mindenki szót
kaphatott, a civil szervetek kép elői éppúgy, mint a tisz-
teletre méltóan aktív helyi la os k

A fórum az első pillanattó kezdve forró hangulatú
volt, a tájékoztatókat bekiabálá ok zavarták meg, sőt az
első percekben úgy tűnt, hog b kellrekeszteniatalálko-
zót, mivel a lakossági tiltakozá k olyan hevesen nyilvá-
nultak meg az útépítéssel szemb n. Az elnöklő polgár es-
ter azonban mindvégig tisztelet t parancsoló eréllyel ve-
zette a találkozót.

A tájékoztatón bemutatásr kerültek az MO szakasz
nyomvonalának különféle válto tai, összesen hat. T lós
polgármester úr annak a véleményének adott hangot,
hogy valójában csak két változat étezik: egy rövid alagút-
szakaszt is tartalmazó, vagy e végig felszíni vezetésű
nyomvonal.

A rendezvényen, amely kb. négy órán keresztül tar-
tott, nagyon sok felszőlalás han ott el a helyi lakosok és
a civil szervezetek képviselői közül.

Gyakorlatilag mindenki, ki étel nélkül bírálta és el-
utasította az MO építésénel g ndolatát, és felvetették,
hogy az utat a várostól jóval távolabb építsék meg.

Az egyik helyi lakos számítógépes prezentáción mu-
tatta be a gyorsforgalmi út környezetszennyező gáz- és
porfelhőjének terjedését a la ó ázak között, és felhívta a
figyelmet többek között arra a veszélyre is, hogy a környe-
zetszennyezés hatására a fiatalok nemzőképessége jelen-
tősen csökken, ugyanakkor a koraszülések aránya szá-
mottevően megno. A helyi i voda nevelőnője elmondta,
hogy a náluk elhelyezett gyermekek közül háromból ketto
gyermek asztmás, majd feltette a kérdést: mire számíthat-
nak az itt lakók ha megépíti' a gyorsforgalmi utat?

Egyesületünk képviselője a régió természeti adottsá-
gainak, azegészséges környezet megőrzésének szükséges-
ségére valamint a körgyuru által veszélyeztetett települé-
sek lakosságának és civil szervezeteinek összefogására és
közös fellépésre buzdította a megjelenteket.

A fórumot megelőzően az SOS Békásmegyerért
Egyesület demonstrációt tartott az MO nyomvonal megva-
lósítása ellen. A demonstráción aláírást gyűjtöttek azzal a
céllal, hogy bírósághoz forduljanak az MO megépítése ese-
tén, a környezo ingatlanok értékének várható csökkenése
miatt. (A napokban látott na] világot az a hír, hogy a Lágy-
mányosi Duna-híd építése kapcsán, az Andor i.itcában la-
kó felperesek részére, a jelei tősen megnövekedett forga-
lom következtében fellépő in; atlan-értékcsökkenés miatt,
kártérítést ítélt meg a bíróság.)

Nem lehet számunkra kétséges, hogy a fórum hatására
utasította el a napokban Budapest III. kerület Onkormányza-
ta az MO-nyomvonal közigazgatási területükön történo átveze-
tésének lehetőségét!

Uröm-Pilisborosjenő, 2005. június

Van jobb M.NULL
Urömiek és Pilisborosjenoiek

Egyesült Környezet- és Egészségvédo Szervezete
Elnökség

A Van Jobb M-nUlI Egyesület képviseloi a békásmegyeri
lakossági fórum résztvevoinek szórólapon a következő ál-
lásfoglalást adták át.

Állásfo lalás

Budapest III. kemlete és a pilisi régió
közlekedés fejlesztéséről

Mindannyiunk érdeke, hogy élheto Magyarországot
építsünk, hogy megőrizzük Budapest III. kerülete és a pi-
lisi régió természeti értékeit, kedvező környezeti állapo-
tát. Jelenünket és jövőnket a fenntartható fejlődés jegyé-
ben tervezzük meg, hogy lakóhelyünket és környezetünket
a minket követo generációknak élheto állapotban adhas-
suk át!

Általános kérdésfelvetés

. Atfogó közlekedésfejlesztési koncepció nélkül egy
elkészült út a térségben eddig nem létező forgalmat
generál, illetve máshonnan jövő forgalmat is a tér-
ségbe vonz, és rövid időn belül újabb, megoldásra
váró, egyre súlyosabb környezeti ártalmat okozó
problémákat idéz elő;

. Budapest közlekedését nem hangolják össze a régió
közlekedésével, a tömegközlekedés átfogó fejlesz-
tése nem képezi részét a terveknek;

. Nincs megismerhető, teljes nyomvonal-terv, az egy-
mást követő útszakaszok kikényszerítő erövel nyo-
mulnak előre, ellehetetlenítve az átgondolt és való-
ban környezetbarát döntéshozatalt;

. Környezeti értékeinket veszélyeztetik a nem körül-
tekintő gyorsforgalmi útfejlesztések, a nagy terület-
igényű és nagy teherforgalmat generáló kereskedel-
mi, nagykereskedelmi, raktározási, logisztikai vál-
lalkozások tervezett betelepítése:
- a természetes élőhelyek területének csökkentésé-

vel, az élőhelyek szerkezetére kifejtett káros ha-
tással visszafordíthatatlan károkat okoznak az or-
szág vagyonát képező pilisi régió természeti érté-
keiben, természetvédelmi területeiben;

- szennyezik Budapest nyugati légcsatornáját;
- károsítják Budapest ivóvízellátását.

(Folytatás a következő oldalon)
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. A mai terveket idejétmúlt - 30 éves - elképzelések-
re alapozzák, s nem veszik figyelembe a települések
jelenlegi állapotát, az új betelepülések mértékét, a
lakókörnyezet szerkezetének megváltozását;

. Az észak-nyugati szakasz megvalósítása a keleti
szakasz megépítésével indokolatlanná vált, Buda-
pest tranzitforgalma a már megépített, illetve épí-
tés alatt álló MO-ás úttal megoldódik [szakértők
szerint a bezárt 0-alakú gyurű (MO) helyett, elegen-
dő az U-alakú (M-null) elkerülő út];

. A tervezett útvonal súlyosan veszélyezteti a lakos-
ság egészségét és a térség természeti értékeit;

. Jelentős értékcsökkentő hatással van a nyomvonal
közelében található lakóházakra és ingatlanokra.

Me oldási 'av sl .

Javasoljuk, hogy Budapest és a régió közlekedésének
fejlesztése egy átfogó közlekedési koncepció mentén, a f6-
város és az agglomeráció érdekeinek, igényeinek össze-
hangolt fígyelembe vételével, a tömegközlekedés fejleszté-
sével történjen meg.

A 10-es út kérdése

. Egy közel 30 km-es útnak a teljes megtervezése és
végleges engedélyeztetése nélkül kezdődne meg az
út I. ütemének építése. Környezetvédelmi enge-
délyt csak az út csomópontok nélküli, első, 4 km-es
szakasza kapott!

. A Pilisi Medence KOTET környezetvédelmi prog-
ramtervezete szerint a 10-es út fejlesztésével párhu-
zamosan "várható, hogy nagy területigényü, nagy te-
herforgalmat generáló kereskedelmi, nagykereskedel-
mi, raktározási, hgisztikai vállalkozások telepednek
meg a 10-es út mentén formálódó gazdasági övezet-
hen".

. Az út folytatása - amelyről végleges és elfogadott
terv még nincs - az elképzelés szerint természetvé-
delmi területeken haladna át - amire a környezet-
védelmi hatóság nem ad engedélyt(!) -, és súlyosan
veszélyezteti a térség természeti értékeit.

Ktayelw 0'roda

ÖVOnWEBffTŐI

A pé^ósM MghiriM sserv: P8hbercs|Raő
Östainá8?áat KépvÍs^iS-testölete

M^hM<M tiwttkahefy: Néinet Ns^etfsé^
vd Owda - őwáa^eze^

WS. aowaber I.

3 év - MB. aewwaNr I.

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

. Az út folytatásához szükséges engedélyeket az ér-
dekeltek a már elkészült szakasz meglétével szeret-
nék kikényszeríteni a döntést hozó szervektől, tes-
tületektől;

. A tervezett szakasznak Budapest felé nincs - meg-
egyező kapacitású, több sávos - engedélyezett foly-
tatása. A tervezett új fővárosi szakaszok ellen ko-
moly lakossági tiltakozás van kibontakozóban.

Me oldási "avaslat:

Pilisvörösvár részére elkerülo utat kell építeni a vá-
roson átmenő forgalom enyhítésére.

Javasoljuk, hogy a 10-es út fejlesztése - egy átfogó re-
gionális koncepdó alapján -, a régió többi települése va-
lamint Budapest érdekeinek, igényeinek kiegyensúlyozott
figyelembe vételével, a tömegközlekedés fejlesztésével tör-
ténjen meg.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

vaslataink a holna
nak:

k"zleked' 'reism Idástnvúita-

' Az ésszeru útfejlesztések mellett szükségesnek
tartjuk egy új típusú tömegközlekedés létrehozá-
sát, amely utasbarát és valós alternatívát
nyújt a mindennapokban. Ha új lehetoségek nyíl-
nak az utazóközönség számára, az utazási szoká-
sok megváltozása kedvezo irányba fordítja a fejlő-
dést. A tömegközlekedés valóban praktikus részévé
válik mindennapjainknak;
A meglévő tömegközlekedési vonalak összekapcso-
lása és kiegészítése, a vasúíhálózat fejlesztése,
P+R rendszer kialakítása hosszú távra nyújt meg-
oldást;
A régióban kizárólag úgy épülhessen új útszakasz,
hogy a megvalósítás feltételrendszerébe a lakosság
aktív résztvevoként, kialakító eroként kerüljön be-
vonásra.

Kelt:2005. június

Piliscsabáért Egyesület
Solymári Környezetvédő Egyesület
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a b c

1. A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)
2. I. IMMATERIÁLISJAVAK
3. II. TÁRGYIESZKÖZÖK

4. III. BEFEKT. PÉNZÜGYIESZK.

5. B. Forgóeszközök (6..9. sorok) 754

6. I. KÉSZLETEK

7. II. KÖVETELÉSEK

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK
9. IV PÉNZESZKÖZÖK

10. ESZKÖZÖKÖSSZESEN

11. C. Sajáttőke

12. I. INDULÓTŐKE
13. II. TÖKEVÁLTOZÁS
14. TÁRGYÉVIEREDMÉNY KÖZ-

HASZNÜTEVÉKENYÉSGBŐL -21
15. D. TARTALÉK

16. E. Céltartalék

17. F. Kötelezettségek (16..17. sorok) 477

18. I. HOSSZÜLEJÁRATŰKÖTE-
LEZETTSÉGEK

19. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTE-
LEZETTSÉGEK 477

20. FORRASOK OSSZESEN 754
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771

754

754

277

30
268

o

771

771

279

30
247

1

1

492

771
771

18677557919956913

Statisztikai számjel vagy adószám

Közhasznú eredménylevezetés

Atétel megnevezése
A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
-egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3, Közhasznú tev. származó bevétel

4. Egyéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek
D. Pénzbevételt nemjelentő bevétel
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
l.Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Anyagjellegű ráfordítás
Egyéb ráfordítás
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredm.
H. nem pénzben realizált eredmény
K. Tárgyévi eredmény
1, Közhasznú tevékenység tárgyévi eredm.
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759
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525
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759
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411
411

249

660

780
764
16
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-21
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658
641
17
2

2
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^.
5 év sssakaai gyatoriat

Papp Józsefné
az alapítvány vezetője
(kuratórium elnöke)

Iskolánk zenei tagozatának hírei
1. Zenei tábor... Immár másodszor mehetnek a pilisborosjenői gye-

rekek nyári zenei táborba a Balaton partjára^ Egy héten át -"áu-
gusztus 15-21-ig - nem csak játék és fürdőzés vár rájuk, hanem
megtanulnak zenekarban is játszani, hiszen a tábor közös a buda-
pesti, erzsébetvárosi zeneiskolával, ahol már működik szimfonikus
zenekar, s amelynek tagjai a mi hangszert tanuló gyerekeink is...
A tábor - amelyben Pilisborosjenőrol 18 gyerekvesz részt - ház-
tól-házig szállítással, teljes ellátással együtt -18.000 Ft-ba kerül.
A tábort záró koncert - amelyen tavaly is sokan vettek részt Pilis-
borosjenőról - augusztus 19-én, 17 órakor kezdődik a Balaton-
keresztúri római katolikus templomban.

2. Kozlemeny... Lezajlott a Német Nemzetiségi Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola zenei tagozatának fehntartói ellenőrzése.
Akötelező, teljesköru szakértői vizsgálatot Ember Csaba, tanü-
gyigazgatási és alapfokú muvészetoktatási szakértő végezte. Idé-
zet a jelentését lezáró összegzésből "A pilisborosjehő Német
nemzetiségi Altalános Iskola és Alapfokú Muvészetoktatási In-
tézmeny zeneiskolai intézményegysege szakszeruen, a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően, gazdaságos működésre törekedve
színvonalasan oldja meg feladatát, a működés - kellő fenntartói
támogatással - hosszabb távon is biztosítható."
A zenei tagozat műkodesének 2005. évi költségvetésben elfoga-
dott előirányzata: 19 310 eFt. (100 főre)

Bevétele (tandíjakból): 1 383 eFt
Normatíva állami : 11 025 eFt

12 408 eFt
A zenei tagpzat működése, 100 tanuló esetén a községnek össze-
sen 6902 eFt-ba kerül. (19 310-12 408=6902)

3. Tandijbefizetés és pótbeiratkozás... 2005 szeptember 5-6-7-8
(munkaidőben)

4. Évnyitó koncert... 2005. szeptember 9.-én, a Művelődési Ház-
ban, 17 órától.
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Ismét megtetszettünk valakinek.
Nem csoda, hiszen gyönyörű környe-
zete van a falunak. Most éppen egy -
ha minden igaz - olyan fílm készül
itt (is!), amelyik az egész világot sze-
retné meghódítani. Még csak mun-
kacíme van: a fíú és a sárkány. Ez
egy fantasy-film lesz, amelynek fő-
hőse egy 16 éves fiú, aki egy kőda-
rabból kikelő, zafírkék sárkány segít-
ségével hőssé válik, leszámol a go-
nosz királlyal, és ezzel megmenti az
egész birodalmat.

A könyv, amelyből a fílm készül,
hamar bestselleré vált Amerikában.
A sikertörténetet Christopher Paolini
írta, aki mindössze 17 éves volt ami-
kor elkészült művével, az Eragonnal.
A történetből trilógia lesz. A második
kötet, az Eldest augusztusban jelenik
meg Amerikában.

A készülő film forgatókönyvét a
Jurassic Park 3 sztorijánban is dolgo-
zó Peter Buchman írta. A forgatás
most, júliusban indul Fóton. Itt, ná-
lunk mindössze 5 napig forgatnak,
majd augusztusban. A produkciót a
20th Century Fox készíti.

A film költségvetése:
100 millió dollár.

Pilisborosjenőn készült már kis-
fílm, nagyfilm, pornófilm, játékfílm.
Többségében ez jó dolog. Mindad-
dig, amíg nem zavar senkit, amíg a
természet olyan marad amilyen volt,
és amíg a falu ebből valami kis előny-
re tehet szert azon kívül, hogy esetleg
megjegyzik a helyszint és azt mond-
ják . milyen szép. A filmesek meg
nem azt mondják, hogy ide azért jö-
vünk máskor is, mert itt azt csiná-
lunk, amit akarunk, és még csak fizet-
ni sem kell érte.

Ugyanis nincs tudomásom arról,
hogy a falu - ismétlem, a falu, a film-
forgatásokból akár egyetlen fíllérrel
is gazdagodott volna. Márpedig ez a
falu a közös tulajdonunk, és a min-
denkori vezetésnek azon kellene tör-
nie a fejét, hogy hogyan gazdagítsa,
miből tegye szebbé, lakhatóbbá,
komfortosabbá ezt a közös tulajdont.
Ennek például egy, ha nem is nagy,
ha ici-pici is, de mindenképpen egyik
módja lehetne a haszonhúzás a fílm-
forgatásokból.

Tudom, most sokan azt mondják,
hogy a helyszín, a Teve szikla és kör-
nyéke nem a miénk, hanem a Duna-
Ipoly Nemzeti Parké. Igen. Ez így
van. Am az erdészet csak a tulajdo-
nos. A terület közigazgatásilag
Pilisborosjenőhöz tartozik. S mint
ilyen, mindenféle követelései lehet-
nek.

Azt is tudom, hogy sokan most azt
mondják, : ami ott épült, az csak dísz-
let, arra nem kellett volna építési en-
gedélyt kérni a falutól, sőt, még az
odavezető utat is használhatják bün-
tetlenül, a "behajtani tilos" tábla el-
lenére, és a néha napi 50-60 kamion,
teherautó, az ott dolgozó közel 100
autóval közlekedő ember bátran és
ingyen mehet a szántóföldön át veze-
tő úton, ami elvezet a Nemzeti Park
tábláig, a közelben lakóknak el kell
viselni a forgalmat, az emiatt állan-
dóan szálló port, a falu főutcája pe-
dig még tovább romlik, mert ugye
nincs másik amin megközelíthetnék
a terepet. - Ugy gondolom, hogy
mindezekért, a nyugalomért, az ál-
lagromlásért, a díszletnél (amely azt
jelenti, hogy csak egyszerűen oda-
tesszük, készen, aztán elvisszük) sok-

.kal több, mélyen leásott alapokkal
rendelkező épületekért, szóval sok
mindenért kérhettünk volna bármit
Lehet, hogy kértünk is, csak épp
nincs tájékoztatva erről a falu.

Egyébként ami felépült, nagyon
szép. Biztosan a film is az lesz. En-
nek ellenére sokan kérdezik a falu-
ban, hogy ki mit tud, és ki mit kap
ezért? Nem, egyáltalán nem irigység-
ből, csupán féltésből, egyrészt hogy
elromlik a táj, másrészt, hogy ha már
így van, akkor kapunk-e érte vala-
mit?

A következőket tudtam meg:
- A Pilisi Parkerdőtől megkapták

a területfoglalási engedélyt.
- A fílm magyarországi főproduc-

ere elmondta, hogy a falutól azért
nem kértek semmit, mert erre nem is
gondoltak, hogy kell. Am mindenhol
úgy van, hogy az illetékes területen
bárminemű jogokkal rendelkező
szervezet meg szokta mondani, hogy
mit kér. Itt most az ő tudomása sze-
rint senki nem kért semmit. Ha kér-

nek, természetesen megadják. El-
mondta azt is, hogy általában azt
szokták kérni ilyen kültéri esetben,
hogy a falu vállalkozóit alkalmazzák,
azokat, akik adójukat ide fízetik, va-
lamint azt, hogy pl. az utat állítsák
helyre, avagy váltsák meg pénzzel a
lakók nyugalmát, stb. Hozzátette
még, hogy rengeteg alvállalkozójuk
van, és fogalma sincs, hogy azoktól
kértek-e valamit, és hogy azok adtak-
e valamit.

- Ezzel kapcsolatos kérdéseimet
szerettem volna személyesen feltenni
a jegyzőnek, ám nem volt szeren-
csém. Igy aztán írásban küldtem el a
kérdéseket, amelyeket néhány nap
múlva megismételtem, de mind a mai
napig nem kaptam választ.

- Ezek között szerepelt az is, hogy
vajon a mi tűzoltó autónk vajon az
önkormányzat megbízásábol hordja-
e a vizet az építkezéshez? És fogjá -
gondolom - az után is, hiszen a mese-
falut benépesítik állatokkal is, nem is
beszélve a hatalmas stábról.

- Vajon van-e az építkezési hulla-
dékot - némi kommunálissal elegyít-
ve - elszállító Trunk cégnek szemét-
lerakási engedélye a falu másik végén
lévő szántóföldön, még akkor is, ha
az az ő tulajdona?

Kérdéseimre választ nem kapván,
felhívtam a Tűzoltóságunk vezetőjét.
A falunak erröl a civil szervezetéröl
azt kell tudni, hogy hagyományőrző
egyesületként a falu pénzéből műkö-
dik. A költségvetésben milliós tételt
kapnak a már muzeális autók és fel-
szereléseik fenntartására, és benzin-
költségre ahhoz, ha a közelben vala-
hol tűz van, akkor ők is kivonuljanak

segíteni. Nem csak a mi falunk, ha- |
nem Uröm is támogatja őket.

t^ucsera László úrtól, az egyesület . j
vezetőjétől azt kérdeztem, hogy mi- ; \
lyen szerződést kötöttek a filmesek- ^
kel? "Semmilyet" - volt a válasz. Sza- ! |
badságon volt, és csak arról tud, hogy '
kértek valamiféle ügyeletet tőlük...
En úgy sejtem, hogy még ezt sem in- ;
gyen szokták kérni, ehez is kell vala- ;'
miféle szerződés,azt meg pláne nem j|
hiszem, hogy a csak és kizárólag tűz- M
oltáshoz használható tűzcsapból 'y
hordhatják a vizet, ipari mennyiség-
ben. Es azt is úgy sejtem, ha a falu ;
pénzéből fenntartott önkéntes egye-
sület a falu tulajdonában lévő autóval | s
pénzt keres, akkor abból a falunak is ! i
kell kapni. ;

A DMR Vizművek főmérnöke,
S^abó Imre úr elmondta, hogy tőlük s |
senki nem kért engedélyt a tuzcsap- {:
ból szállítandó vízre. Ezért ki fogja
számlázni azt vagy a tűzoltóknak, |!
vagy az önkormányzatunknak! j ^

Tüdomásom és sokak tudomása j'
szerint a Trunk cég nem helyi vállal- ; ^
kozó. Csak bérli a telephelyet, de u
adóját Solymárra fizeti. A szemét- 1]
hegy egyébként a falu másik végén !<'
lapzártánkkor éppen eltűnt. Ebben ,
nagy szerepe van annak az ismeret- ; s
lennek, aki lefotózta azt, megjelen- i'
tette a Községvédő Egyesület hon- |i
lapján, amelyet egyébként ajánlok fí- |
gyelmükbe: www b'.hu. Ott a film- \;
forgatással kapcsolatban megismer- \
hetik a falu más lakóinak véleményét N
is a filmforgatásról, ami még nincs le- ;;
játszva, ugyanúgy, ahogy ez az egész \<
kérdés sincs lezárva.

Varsányi Zsuzsa ;!

rí

"Elményheszámoló"
A munkahelyemen jó előre bejelentet-

tem, hogy szabadságot kérek az iskolai
évzáró napjára. Miután nem tudtam pon-
tosan, hogy mikor lesz, gondoltam, az
utolsó tanítási napon. Ezt meg tydtam,
hogy mikor van. Aztán csak sűrű könyör-
gésekre tehettem át ezt a szabadnapot
eggyel előbbre, ugyanis nálunk - hogy mi-
ért? - előbb volt vége az iskolának mint
máshol. Az utolsó tanítási nap előtt egy-
gyel már az évzáró is megvolt. HaÍálra un-
tam magam. A nyolcadikosok valahol az
épületben ballagtak, mi meg kint, a poros
udvaron egy lemezről ballagási dalokat
hallgattunk. Aztán - jó hosszú idő után -
megérkeztek a virágerdőbe borított balla-
gók, és némán, egyetlen dalocska elének-
lése nélkül vonultak kijelölt helyükre.
Gondoltam, jövőre, mi, szülők, megtanít-
hatnánk nekik otthon legalább a "Ballag
már a vén diák"-ot, vagy az "Elmegyek,
elmegyek"-et. Aztán később, a műsort
hallgatván arra is gondoltam, hogy egy
német dalocskát is megtaníthatnánk ne-
kik, hogy ne mindig ugyanazt az egyetlen,
a havasi gyopárról szólót halljuk, bármi-
lyen műsor van a faluban, ahol közremű-
ködnek. De jött a fénypont. A polgármes-
ter köszöntötte a ballagók közül a legjobb
tanulót. Ez igazán dicséretes, és végre le-
het valaminek örűlni. Orült is és tapsolt is
mindenki, meggyőződésem, hogy őszin-

tén, és talán ezért nem vették észre, hogy
milyen csacsiságokat beszél. A kislányt
most igyekszem örökre megnyugtatni,
hogy ő, aki kiváló eredménnyel végezte el
az iskolát, bizony egyéniség. Polgármeste-
rünk, akitől azt már megszoktuk, hogy a
zsebéből előhúzott papírról dadog, de azt
nem kellene, hogy butaságot terjesszen.
Ugyanis azt ecsetelte, hogy" kell egy csa-
pat", illetve ő így mondta : csapatmunkások
kellenek - és eddig nagy és köztudott igaz-
ságot idézett, ám a folytatás valahogy így
szólt:" te csapatmunkás vagy és nem egyé-
niség." Nem fejtegetem tovább, hogy ezt
miért lehet akár sértésnek is venni, csupán
örömömnek adok hangot, hogy senki nem
szisszent fel hangosan, és ez azt isjelenthe-
ti, hogy senki nem figyelt rá. Szerencséjére.

(XY)

. . .

Mindeddig nem tudtam, hogy a Trunk
telepen benzinkút is működik. Igaz, csak
kanna formájában, de van. Eszre sem vet-
tem volna, ha csak egyetlen autó ácsorog a
- szombat lévén - bezárt kapu előtt július 2-
án délután, de ketten voltak. Egy ütött-ko-
pott valamikor fehér, és egy szintén régi tí-
pusú kék. Meg egy motoros is befutott. A
rendszámokat felírtam, hátha egyszer úgy
megszorulok, hogy rájuk leszek utalva:
mondanák meg kit kell keresnem a feltevé-
sem szerint olcsó benzinért? Azt már nem
láttam, hogy a bácsi a kanna benzint a kö-
zelben álló tűzoltó autóból hozta (csak
azért, mert a tűzoltóautóval már találkoz-
tam a benzinkútnál, de marmonkannába
tankoltak), vagy valahonnan a telep végé-
ből, minden esetre jó tudni, hogy van ilyen
lehetőség is a faluban. Vagy tévednék?

(Lacika)

A töFHyeseí m^^a érU^w, a Pesí N^ei Sfi^s^aíw M>te! fe8$l>ása
a 2  4. (ÜÍ. &) Itomi^ resáeN szerití a sé^weiS tía^snas ^les & tef^weW'véy
if^M^&sj&}ámi>&&e^wíUaí -'hi&Weávitöfe^&tim&>etab0MiSwk, gy&í6w&>^t

.A.leg|tetíbfe'|@M (%giszöit, b6aA (jEgdytíc ktiiMft és yzoy

S. C^Assl-5. Il> Bp. öCTátösa 1-^. BE XUI. MaárifN a
NWWKERUM^. KtoiEffBÍS. 1 WBp. ^riotaiA 20-22. Őp.ŰffaWiN >

p éi>., B^. rn. ét 343., >: !<
ieA:.

1. pffl. 21^ KQM^-mriehéR ate

^tí isq^IWen ̂ toeW-iB. aA MB tte@ ̂ ártA elWíl
<M-ig a M^3a@s@ak atíted&íwte tóttségévá ariflyös át^Edi"
K&aywetfcdc érdAftea feltí^sií a ̂ sgtoet a saáetet betartSAaJ

. 81. flt-^ Rak a 286181 tí-^ <fa

?. @l.
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Püisborosjenő. Község Onkormányzat
Jegyzője pályázatot hirdet

Pénzügyi csoportvezetői
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- Ktv. szabályai szerint,
- Min. 5 év azonos terűleten szerzett ta-

pasztalat.
Csatolandó iratofc

- személyi és szakmai önéletrajz,
-végzettséget igazoló okirat másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: megje-
lenéstől számított 15 nap.

Az állás betölthető: a döntést követően azon-
nal. Akinevezés határozatlan időre szól.

Erdekló'dni az alábbi telefonszámon lehet: a
(26) 336-387.

A pályázatokat írasban - ajegyzo részére -
az alábbi címre kell benyújtani:

Püisborosjenő Község Onkormányzata
2097 Püisborosjenő, Fő út 16.

rór
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KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilisborosjenő Község Onkor-

mányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. erre
vonatkozó rendelkezése értelmében 2005. augusztus 1-jétől a szociális információs
szolgáltatást meg-kezdi.

A szolgáltatás célja, hogy a lakosság a különböző szociális ellátásokról, azok
hozzáférhetőségéről és igénylésük módjáról megfelelő tájékoztatást kapjon.

A szolgáltatás helye és időpontja:
Polgármesteri Hivatal Fő u. 16 hétfő 1300-1700 és szerda 800-1500,
Családsegítő Szolgálat Fő u. 59 hétfő 900-1300 és csütörtök 9"o-1700

Pilisborosjenő, 2005-07-05

ÁNYAKDNWI
HÍREK

Paisb<nNJ<B@ fefess^bea WK.

Párti Magdtítea éa Tfcw
Nagy ándm és lütíily lAdé

Vargáné Vass Éva jegyző megbízásából
Pappné FehérAnna

BIL-KONTAKT
KönyvelőBt

vállalja Kkt-^, Bt-k, Kft-k, egyénl
vállalkozókés fflás gazdálkodó

szervezetáetelieslíörüi könyvelé-
>ét és ügyíntfeését igésy szerint.

Főbfy twékwységsink:

Iba^a Oezsfcé (N év)

PSisboro^eaő, 20QS. jótías 5.
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KÁVÉZÓ - FAGYI
FŐ ÚT 4/A.

KÁVÉ - ÜDÍTŐ - FAGYI

TORTA - ÉDES ÉS SÖS
SÜTEMÉNYEK

RENDELÉSRE IS.
PARFÉTORTA RENDELÉS

TELEFON:
336^78

30/322 56 85
30/211 73 41

BOR - SÖR - RÖVIDITAL

VÁRJUK KEDVES
VENDÉGEINKET

. éves beszAmtt Nszftése

. aáotaaácsadás (attr @%tszeri is)

. páiyázatok flgptes, kozvetítése.

BÁTORi ILDIKÓ
mérlegképes könyvelő,

adótanácsadó

Pilisborosjenő Olga u. 14.
Tel. : 06-30-436-60-30

E-mail: ildi@bilkontakt. hu
www.bilkontakt.hu

St. Piák IsiitSti, Kfitfiswssy Píte, KÉrtty Vtiwos

E-faail: nteataaiiE@titalUataaet.to

^eiiilc: fiavoiata. lapítea aia^ia NiHap 2S-én.
Sa^á^sww 3Á.WWiWff.

'INlewi a Mag^ai Pöiifa
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Pest Megytí MuakaBgyi Bíróság
8.M.956/2004^2. szim

í'íSllOa's.

?W-07-27

mto

PratMW MuakaBgyi Bfrósag
8.M5S&200*22. <i4m

-2.

A MAGYAR KÖZTÁBSASÁG NEVÉBEN!

A Pest Mesvi MunfcaQgyi Bfeöság <ir. Frisch Ogyvéd) Iroda /! 399 Budapest,
701/302., ügyintízé: dr. Firacfa Gtoor agyvéd / álta) képviselt Kuller János
,2097 PUisbOTosjenő, Budai u. 32., fetperesnelc a dr. Czugler Péter ügyvéd /1Q53
Bildaptöt, Egyetem tér 5. II. ea- II J áltai kipvíselt Pilüborosjeaő Kazségi
Önfctamányzat ,2097 PilisbcaosJCTS FB u. 16., sjperes eilen fegyetiai iissározat
hatályt^anitósa irtet üidstottperébenm^htatt a követiiező

ftéletef.

A mudcBQgyi büós^ a felpets* ker^tét eluteiga.

iCOteleiá a felperea, hoQ'_tS.. nap alstt.. faEEI>sa...me&. az.. _alESS?. ?^^. ^R^
/hetvenötezn/ fisinK-ÁFÁtarköltséget.

Az itélet <Uen a kézbesítéstffl iHá.mított 15 napon belal a Pest Megyci
Bírtsá^KB cfinzBtt, de a Pest Megyei MuclcaügyT Birós^iál 3 példányban
bcnyújtható fellebbezésndc van hetye.

A ciunkaflgyi bíróság tajékoaatja a fycfcet, hogy a másodfidcu biróság a
feUebbeseést tárgyalíson kivai bfi'álhatja el, ha az csak a pskSltség visel&&e,
vagy ÖSiBBg&c voüa&ozik, vagy az (tóict indokolfea ellen irártyui, iltetve'a
felek wSt kértéic, tovibbi, ba a Blasodfakú bB'iéság megitélése szeriu az Ügy
eldöntóse táigyalison fcivul is lehetséges.

ladükolá*;

Felpcts PiUsborosjcDő KBzség önkormányztíáiiak polganncstere. A i(épvisd6-
testfflet 2803. okióber 9-én 381/2003. /X. 9V htíirozafaTOl eifogaáte a Kfe^-
Duna VÍdtía; térség regionális milátdhuiladék-giizdtíkoáás! >aidssi>tfaett
aegvalósftására irányuló Imnzorcionáiis szecEodést és felhstalmszta a
poi^ttnestes a iMiazSdfe aláirisára- A felperes a iiepvisslö testíliet (iansésfeek

ájra títgyalisát keaietnényezie. 2003. (áadber 27-én B k^pvi>eIS-te>talet
388/2003-sa SKiámú hatfrozatiban isroét arró) d5nt&K, hogy a KSz^l-Duna
Vidéke ténség fegioiiális saléldhulladék-gaalálkodísi rendszetének
megvalésitésára ISPA pály&aam elnyerheto ttaogatáshoz szakséges
kooaBciontiu izeraédésl elfogadja és felhatalmazra a polgáraiesten s
SiiazSdéa aláfrására. A knii'CTCKSlális szerz5dés 111/3. pon^&m r^zftetteknek
megfeiel6en a tagi Smész biztos;tís<ra a k<pviselS. testttlet kStelezettséget
viUaft. K.Stelezrttséget vallalt ana is, hogy a projekt mSködéséhBi szOks^cs, <te
tíimogatíeból iiem ficansrimzható lcBltségdeet az aatonmáayzat
tólls^vctóaéboi biztosi^a, melyneic méEtéke 2003. ívben 30 forint/takos/év,
2004-töl kcaaaSd6en 60 forint/lakos/év. A haiáíazat tartalmazza annA

megáUapitisát is, bogy a kBtelarttséa vállaiisokat az as&ormfayzat sx
áhalános tatalSc iteret tetiiére sesa meg 2003 évben. A 2004. ív ijmiis 1-jín
m^tartutt kípviseia-testiüttí Olísen . 60/2004. srimú KT. hatírozat ana
fcStelezte s polgánoestert. hogy 3 munfcanapon belO) fegysa hatarozsrfi javatlatot
a tóprisetö-tóstaiet fele annak énieiiébec, hogy a 381,, ralamiat a 388/2003-as
azímú kípviselS-testBletí határozrtolcat végre tildja btjUini. A haiérozat
végrdajtésáert a jpoigatmena- felei&segét hatíroaák meg, A polgámiester
200S. Ws 5. Bapjáakapta ttegifásban a 60/2004-es KT. hattrozatot Felperes
2004. K^tüis 4-éi ftáabaa felhivta a Jt^íSi, hogy készitsm elő t%y sutyagot,
amel5*615 a határozaü javaslatot el tudja ScSlzSwm, Az akicori megbizou j%yz5
- Katntény Anikó - ilym aísygot nan kíszitctt el. 2004. mijus 6-án a
kípvtelö-teaűlet 76/2004. számú határozatával s felperessel szemben fegyiitmi
eljfirití mditott. awt a 3S1/2003., a 388C003., fe a W2004. számű KT.
hatánaatokat nca hytotta vegre. A kipvisclS-ustBlet a fegyelmi eijaras
lefolytatására három tagű bizossagw bosatt letre. UgyaneroB a képvisdö"
testfltói filfoen a r?fl004/V. 6/ száaA KT. határo.nt felpens ftiglanu>zlatas5
jogviamnyát a fegyelBu eljáris ideJBre fdftlggesztctte az 1994. ívi I-MV. Tv. 7.
§ /4/ beteriíst a!%jin. A 78/2004-cs k^viselS-testüíeti hatarozat peáig még
ugyaatan s testCleti fliéacn az alpolg&mcstert jctolte k5 a felperes
helyettta.itéséFe.

A fegyetmi bizottsig 2004. roajus 27-fa tartott ülést. Ezea klvántík felpenst
meghaUgatm. A 16 érfa íatCzStl id5pont hclyett a bizottság tauai 16-óia 08.
perekarjelentek meg. A fe^ierex 16 éia 05. órakor távozott. A meghallgatíson
<gy CBdtJogi képwMlSje vctt reszt. A bizoaság triibaajegyzStönyvben tette fel
a kéntóseit a felperesBek & kerte 2004. jfiirius 1-ig . felperei &fe1;nn aéuidé
válaszit. A jelentóvS jop képvisefó kérte, hogy a kflvcikea6 bizottsági űtósie,
(ttnetyen a polgásaester meghaitgatísára kerai sor íáeissk Keresztóny Aniká
JegyzSt is. Júaius 3-án a felpaes atedta a bizottság títai fdtett kérdésekn: Báott

Pt>t Mesyú MttBluBgyi Biréiig
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irasbeli vátaazát. Ebben &lson}lsa, hc^y iilasportja aerint a fegyeimi fíjíiís
megiadftissal val6 őasaBíüggCTl'nn mily<a szcrwzfiti és maicBdísi szabályzatíaii
irt elSír&sokat sírtett meg a képviselő-ttstultí /SZMSZ 19. §, 20. $, 2!. §^.
Állfaitta, togy 2004. mijus 6-a etott oiem kcazült egyeden siabályos
eSStujes^éti aem a hatirozati javaslatdácal érictett kéKlésdcben, nem kétzűlt
köitíégvetési reBádet-médosftás sem. Aliáspontja szCTÍnt a 3S8/2003. /X- VJ
KT. számú batílrozat >zabá}yt> végrehajtílsának fdtéte'ei aem alltak fcnt, mcn >
jegyzSi luvatal mm k&zitttte et > szüfaéges etotisrjesztésekct. HivatísozoU a
fetptres arra is, bogy a töte'ezettságét "fo!yaBia(os'>-nak ligSfozta acg a
k^>viaetö"te5taif!t, to a nsulasstiSMl . aiegvalásuló fegyelau vétség eltövetése
aklan- telcmthetS befejusttinek, affiSsm' a polgátUeste m% j(%aerfiai deget
tehetstt votna kSteteEtts^faek. Miwl 2GÖ4. május 6-a előtt mm ílitak fenn a

joysssüsüyi feitítelek a ssMnzactós da&ási kStelezsttség&ek s telperes nem
ttíuMt eieget. 2004. jAnius 18-án keit a vízsgflé bizoittig áitd e!kfeziUtt
ÍTátfeeli anyag, nmeiy a vizsgáiat megillqrftásait fe a hsfámzati javaslatot

ki^csolattB álliapaitíjáfc Itt sallti elSszBr, hogy dr. Fiák tetván a fegyelnü
bizottság etaSke vde szemben (iea elftigulatlan. mert a felpefesaek a jogi
bizctts^ elnSkéhtz irt kritilcát tartalmazé levelében fbgialtait aristt figyeszségi
fetjelcatásttett dlene. Ezöt vele pertwi és faaíagbm tíl. A felpero aHspcmya
szierint a fegyelmi btextság tasai sem elfbgulatlancfc, m<t az fi muiaaaásulc
okozta a 388Q003. KT. számú hatarozat végreh^thatatlanságát Ki&^soita
tovabbi a felperes, bogy a lc^pnselS. tóstUet azon tana, aicilc n"n tagjiu a
fegyelmi bizottságnak nem kapták meg a kotetező Irásos táj&ozttiast A
fe^ctw tívstkozou a f^ydmi eljátés iizAáiyalanaágaia, ans, hogy a bizottság
nent bocsitotta sem az fi sesi a jogi kípviwB rendelitasésfee a fegyelmi
vítségn; vona&ozá megállapitíisat, asnak iKzonylt&iiit. Ugyan fgy nem kfllAe
m<g" a kqmtetS-testaletí tagAnak ssm a me^tdlgatástól készült
jegyaaiöayvekt*, a 2003. októlw S.tSl 2<%i4. mqus 6. ltflz6tt a poi^mesten
mS^edéadaSl teft jegyzSi jelentóst, a Pest Megyei KSaffüsgatiui Hivatal
VciatSj&iek jogi áÍUsfogldásít, valamint a Pest Mi%yei Bin^gnai; a
feIfflgglOiEtéwel kapcsolattan aíuletett határozatit, továbbs a 20M. jflniut 2-to
kdt felperesi beadványt. A folperes íititOtSa, b(%y a fegyelmi Uzoas^ nem
tudta bizonyitani, hogy fegyetmi vétsíget tóvetett volna et-

2004. jülüus 24-én m^tartott rendltivOIi tetíOStíi Olésea ak^iviatl&-testule<
9M004. WI. 24yKT. hat&ozatávri az 1994. évi LXIV. -ív. 6. § /2/bekeaiés c/
pontj* atapjto tisztíct dyfaA 20 %-kal t6rt&>8 csökkent&ét raniteite d %y éyi
ídStartaaiia. Az mdokolás azsrint a felperasnem Iiajtotia végre a 388/2003.,
vaiammt. a 60/2004-es számít k^ivit.elő-testSléti hafározatokat.
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A Pest Mfs/et Bi'réság 2004. roajus 26-án 5.Kpk.26.450/20<M/S. s;amú
végzésével a Pilisborosjtaiő Kfizség önkonnányzat 77/2004. szímu képviselő-
testflleti hstíeozas&t megvattoztatta is a feifflggesa^st megszüntrtte, ronrt a
hatái-iaat Índokolást nein tartaImajaXfc

A hstározzt elien a felperes nyújtott t>e keresetet s inunkaOgyi biróaághoz.
Eis&ilege*ro aaiia!' megWvsta&at kéne, hogy a fegyelaii eijárás sorfe olyan
eijárts szdrfjytalanségolc tSrtéatdt, ami Bnmagiban a hat&'ozat
hatáiytaianftStít eredményezik. Az ügy érdemebcn továbbra ís illttotta, hogy
fegyelmi vétséget nem küvetett et. A 3S80003. szamú haiározat v^reh^tásáia
jogszabályi feltctelek faifeyoznak, a 60/2004. képviseIS-testUett haitozatot
pedig alléspontja szerint végrehajtWta, amikor a jejiyzanek utssitóst adott a
hatértaac javastat elkészftósfliez szfikségea aaytg Bs&'eillításira. A fdperes
csatott egy 2004. iprilis 5-én kclt <s fltala alifct határo.sati javaslatot, amdy azt
tartalmazta, hogy a képviselé-Ksaület tudomásui veszi, hogy a 388/2003. szimú
határozat végrtíajtásának fdtételei jeteni% nem alinak ferai. fcikéri a jegyzőt,
hogy a hatátcaat 1, pontja szeriati koamrcionális is'eraodés aláírhBlós^a
érdlekébm az Gssas daktunentíciét készitse elo, gonáoskcKljon arrol, hogy a
kSte!es>tts<g-v4!laSSst a polgánnester Mabélyosan mtgtehesse annak minden
feitéteiét tCTemtse meg es aa Srfsbsn igazotja. &t a hatatoatati javaslat a
képvigelS-testaiet elé nem kerilll felperes kéne alperes költségekhen való
marassOatisát 13.

Alpeto a ktreset elutasftísát jnditván><azta. Ana hivatkoi'ott, hogy a feIpCTesi a

60/2004-es képvisel6-test01ctí hafarozat arra lcftteleac a felperest, hogy
dolgozy. on kí egy olyan batároi zati javaslatüt, amcty aJapján a felp^res áitítóla^os

t&rvényességi aggáiyai elhárithatóak és a ssoTiodés niegköthctövé válik. A
feiperes ennek a kStelezettségendc sem hatiridoben, sem azt k.Svctoen nem tótt
eleget.

A k&reset nem ajapos.

A munkaügyi birósag els6dlegesen a fetp^resnek a fcgyelini eljárás
srabalytalan-ságáva] liapcsolatos kifogasait viz.'igalta. Az 1994. évi LXIV. Tv. 7
§ /l/ bekezáíse snTÍnt a potgftTnester eflen a fegyetnii eljárást a képvisiilé-
testillet rendeli el. A fe&velmi eljáras kezdeményczesére a képnselS-testUIet
lagja, bizoftsaga, a (Svárosj, megyei k6aga2gatasi l'n'Btal vaetöje jugusult. A
t21 bekezdés szerinc a fegyelmi eljárfs során vizsgálatot kel! teriani, amelynek
lefoSytatiisto a képvisel&-testü!et tajyai közdl hárum (íRu vusgaló baottság&t

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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kell megbimi. A /3/ bekeatóa atdmében a vizsgáló bizottsíg a niegbizátót
kflveto 30 nspoa belfll kfiteles lefoiyiami a vizsgáiatot, ennek ke?etében
meghrilffitni a polgínaesten. A vizsgáió bu-attsig a vizsgflat lezfaárit
kOvetöen 8 capon belal elltésziti jvleitísét és a vizsgáfó bimttség elnBkc soron
kfvOl a jetmtés eBcészftését k6vet8 15 napon belUi idöponua - a jelentós
^yidejil megkflld&éve! - Saszehivja a kcpviselo-testnle! ülesét. A képviseio-
testtUet ajelentés alapján a vizsgíló baottság einake iltal osszehlvoit ül&en, de
legtósfibb az tó k8vet6 8 aapcm btíSS érdemben áőnt a polgannester ftgyelmi
ügyébm.

A muntcaOgyi bíróság - s LegfeisSbb Biiéség által irinyitoK bfrói gyakorlatnak
meg&leiaai -- azt vizsgifta, hogy a felpcras iltal áliitoB eljárási
szabálytatais^ok olyan roértéküA-e, amely a fcgyelmi hattanat
hatílytalasttását ereáménye23k. MegáUapitotta - mmt arra Keresztóny Anikó a
pebcU időszakban toegbfmtt }%}a6 taaiivalloirósa is utal -, bogy a fagyeina
eljírás jt^szabályl elfifrásba nen (itkarttt. Az alperes sarvezcti és mukSdési
gaabályzata >awint képviselé-Wstfllctí előterjesaést tehet a polgármester és az
alpolgánaester, a ItépviselS-tcstület bizottsiga. a itépviselo, a jegyzö, itb. Á2
elStstjesssést Irésban a keproelfi-testaiet aifaél megel&m 3 munlunap 10 óraig
lehet a potgiraiesteraA és czzel egyicÍQakg sjcgyz6ceii; bffliyájtani. Az a tény,
hogy a fegyebni eljírfs meginditásira voBaimzó hattrozati cloteijcaztís
testaietí fllésen tíWcnt 2004. mijus 6-io, tovibbá, h<^y a vizsgilati aaya^ioz
nem csatoltik a Petf Megyri Kflzisagatási Hivatal ... eze(6jinek álUsfbgIalasát,
a Pest Megyci Bfróságnak a fet&ggesztés téigyitan bo?x)U végzfeét, továbbá a
felpaes meghaSlgsiásától kcofllt jegyzökai gvetés a {.eipCTesaek a bizottsig
íér&íni adott {lésbeli va!a>zát nem tddldisto olyan súlyos djárasl
azabátyaSitósnA. amebi a fegyclmi határozat hatflytalanításít credmínyi saí. A

!cípvisel6-te*tSleti tagdt a fegyetaii határozat megborataia iáajén inindézen

íraiok tanalmfaaic ismeftíébro volt, ha mashoraian mm a felperes ezzel
kqKiolatoi részietes 15 oláalas nyila&ozaiból, ameiyck a vtesgálé-bizottság

Jelentóséns tett. A viagfió-tízottsá, t tagjsinalc dfogultságáta tsu^felperesi
<>i3CTéteUl!l lapcaolatbm a niunkaCteyi bitéság inal ana, hogy a felpa'es a
viagilat lefelytotósa után a jelent&rc lett érfemi .vilaszábaa hiva&ozott erre
elSCTSr. ÉtetszsrS, hogy ameimyibeu a felperes álláspontja szerint a vizsgáló-
bizattsíg GKinkájit be&lyisoljs > hdroni fltaia elfogultoak tóldBthcto siameiy
eljérfaa aldua ea mir a fegyelini djátfe megiaáitisakor íisiTevítelezte vohia és
nenicsdc a biitottság mmdtíUéaak be&jezése utto liivatk. caik eire eléször.

A mm&aügyi btróség megáSapitoUa a fentiekre teUniirftt;!, hogy aem tBrtént
olyan súlyos eljírási szabálysétés, ameiy aegaicadilyozná a fisgyelmi hatirozat
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indotónak ériemi vizsgilatit. Eonek keretóbeo a munkangyi biróság azt
vizsgálta, hogy megsértette-c a felperes a ftgyeimi határozatban irt képviwto-
testtüetí haátozatokban (bglalt katelea'ettségít. A fe^elmi haározat muxi a
38S/2003., mind a 60/2004. képvisdö-testületi határoranal kapcsolaiban
megáUEyfWtta a S^lalkoztatási jogviszonyábél eredfi kötelezcttségének véskes
aegszegését

A 3SS/2003. számú k^iviseró-lestQtetí haiáro-at a komorcionális szetz6dcst
elfbgadta és felhatalmazta a felperest a szerzudé* almrására. Ezen túlmmően
kOtetezetüéget váüall a tap öcrész bizwsltásárs és a tímogatísbél nem
fiiuuMzfroztattó költs^ek biaosftására. F-c egyben azt is jetenü, hogy a felperes
feladata ezzet SstzefBggísben elsödtegesen a szeraődis aláftása voli. A folpcres
Hva&vs'és&vú szembCT a munkai^yi bíróság Faricas Endre - a K6zép-Duna
Vidéke Hullaáék GaiaiáItccKiási koroxireionális együttmQködés jBojckt
irodájának vezetöje - tanAvdIomása riqijáti (isegállapltotta. bagy a
iconaináonális szeczédés aláírására 2003. szEpítmfaer 3-átó) volt lehctSség.
Elckor kett ugyasis a szerz6d&, amelyhcz utóbb is bármely Snkoraifayzat
csalakcahatott. 2005. márcigs 19-éa tartották azt a konisorcionális kozgyfflést,
aroeiy v^lcgoitette a tagolc névscaA, ezt kBvetocn már öj jelenlkccést nem
togattediet.

NKD voK tehát akaáítya anaá, hogy > feiperes a hatáKaatban foglait
fethatalmazás alapjác a szeraődért Bffiija. A snunkaagyi bírósig azt is
megáilapította, hp>' a felperes lavényess^i tífogásaival kapcsolatten hozta a
meg a képvlsdS-testiUet a 60/2004-ea szimé határozatát. Ebben ejffcrtelműen
anél ntrieüiezeu, hogy 3 aapon belül a felpcresnek határoiad Javaalatot kellett
teanit annatt &dekében. hogy a 3S1 " vdamint g .tiS/2003-as számu kepvuclo-
testöhtí httfeaatokst véffx taája liajteni a regionális ssSíaú hulliulék
gazdaltaidáa renászeréntk inegvalfeitására.

A felperes eBaelc a lc&teítzetteég&iek nem tett eleget Az a fdperesi hivatknzis,
hogy" az esszei kapc>ola*an utasitotta a jegyzSt a határozati jav^ia&oz
szükaígea anyag ösazefflltására, de ez nem késsáilt el, nem Ishetett akadálya
armsk, hos/ a képviselS-testaiet felé jeleaze, hogy a huározati javadat
eitóazltísíneic mi az alcadálya. A feiperes tehat seas határozatit javasiatot aem
késsatetK el - az títria csatoit hatiromti javaslat torvezet tópviselö-testület elé
nem lcCTÍÜt, aem tsichitheto Qyamek - Utóve ennek akadáiyát sem ScBzSlte a
l:q!via<lS-testaieael.

Pwt Megyd ManiiaU^i Birétóg
8AI.9S>29fl4Q2. wáa

Az 1990. évi LXV. Tv. 35. § /I/ belcezdése szermt a polgénnester a képviselo-
testtiet dflBtéseí szCTint í> sajfe SukormáByzatijogl. STében irányitja a hivatalt A
/3/ tekezdes aaaini a pol^innesns'. ha a képviselo-testalet áStitését az
arikonaányzat éniekcit aértőnsk ta^a, ugyaiazon ügybea egy alkakifflmal
kezdeméayezbeti a áflntés ismételt megtárgyalását. A kcaleményezéa. ai ülést
kfivetS három Bapon beltti lyújthaga be, a kápvj>elo-te$tüte a bmyiijtaa
napjától számtott 15 aaycm beiiU dőnt. A iiezdeményez& egyben a képvisclo.
testöleti Olés osszthívását jrienti az ismétett titgyatásrs vaSó napiranádel. A
polgáncesteri kezdeméayerfs a képvisetS-testBteti döntésre halassaó hatályé, azt
nem Ishet végfehBjtani. A polginnesteit nemcsak sz. alést kévetö hártan nap lcflti
az ismételt titsfalás iMzdecaétO'aíeróte. A IScvwy azt is kiaondja, hogy a
képYisetó-testütet a biaiyujtás napjátói számitott 15 napi )n beMS áont. Ez az

eléfrás szmtén kőti a polgaraaestert. Az Slés ftsszehívfefaál erre a hatiridSce
tekintcttel kell lema. A képvisel&-testalet köteles Bicgtare-alm a polgánnesteri
keiEáeményezést, áe nem kBtdes elfogadiú. Ismétettea szavazni lcetl a vitat
követöen, az érvek, ináokok alapján mmiban a kipviselBk szabadon döstenclc.
A szavay-áii ereáiüényeként ugyM az a riöstés is szüietbet. E áfintís már

végyeltajthaté.

A felperesnek tetA jogszabályban biztoaitott lehetösége van a képvise)6-tertület
által Ítomtt - íhalajogsíAálysértSnek ttéit - hatíroaat üjra tárgyalisán. Ennél
több hatáskört azonban a jogsiabaly részére nem biziosit A képviselS-testületi
hatarozat v^rehajtása a poigánoester szímára a fmtiek srerfrt ktelczö.

A munfcaügyi biróiiág á]!íspontja szennt a felperesatk btenilyni jvgsaabályi,
vagy szsTzSdés aliirástechniktí ptoblémai voltak. azt a 60/2004-es szamú
k^vuel5-testü!etí haAczatot lciivetéen a képviset&-te5tiilet elé táriiatta votna,
határozaü javaslat formájában hiszen erre kStdezte fit a határozat. F.n"d< """
tett eleget, ezért a tisztsígébéL tiletve roglalktK'utísi jogvÍBíonyiból eredő
köteiezettsígét vctkesen megszagte. A munkaOgyi biróság iltíspontja szerint az
1994. évi LXTV. Tv. 6. § 01 bekezdés c/ poctjában meghaíaroz. otl Ulctményínek
20 %-kal tönaiö csökkentésé fegyelini büntetés nem lekinthetö eltíitattnait.
Ezért a felperes Iteresetét elutasitoaa.

Az alperes a fegyetmi bizottsáfe (agjainaic tanúkénii meghallgBtáMt lcerte. A
munkaOgyi bíróság a tanúsie^iallgatásokat metlazte, mert egyHí ÍS sem
hivatkOMn sm, hugy a 200d. június 3-i iratokhoz csatoit jegyzölcCiiyv nem a
valóségoknak megfclel6ea keriitt volna felvételre.

Pwt Megy<l Munkaasyl ffiréság
SMSSÜSOIWll. aim
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A felpeies kéne t6bb képviaelő-testöleti h2tározatta! SsiüieIBggésbfn amiak
vüsgálatát, hogy aaakat a kéjiviselő-testület jogszabáiyeUenescn hozta meg.
Miutm BZ a Jelai per tíia'gyit scm képczte, a munkaügyi biróság kizárólag a
fegyclmi eljírás mcguiáitásávai kapcsolatbsn a fegyetoü hatírozat
meghozatelival kapcsolatbm szfllettít líépvisdo-testuieti határozatokat
vizagfita. Ezea túhnenfi fttlpensi tórékm a per tárgyához nem lartozó iténiések
vizsgálaléra irásyult, ezért ezt a ra'sSesSsy. bfréság elutasitotia-

Az aiperes APA fizet&re lcBteles, ezért a muakBügyi bitósig a pervesztes
felperest a ^s. 78. § /l/ bekeiriétc aiapjto az alpwes résasra perkOitség
megfizetás&e kSteiezte. A perkfiltség Bsszegszerfiségct a felperes sera tette
vilássá.

Budaptst, 2005. júlíus 6.

Mog&ny JéiBefUé ár. a.h.
a taailcs daoke

Sa<a6 Boa* . A-

ain6k
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Júliusban a képviselő-testület két alkalommal tartott
ülést, 14-én és 28-án. A július 14-i rendkívüli ülésen a kép-
viselő-testület módosította az adózás rendjéről és mértéké-
röl szóló 21/2002. (XII. 31.) Kt. rendeletet, és adómentes-
séget biztosított azon telek számára a telek belterületbe
vonásától számított 4 éves időtartamig - vagy amennyiben
az rövidebb, a telekre kiadott jogerős építési engedély
alapján megvalósított építmény használatbavételi engedé-
lyének jogerőre emelkedéséig -, mely telek tulajdonosa az
Önkormányzattal az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 28. § (2)
bekezdése alapján helyi közút és közmű létesítésére és
azok költségeinek viselésére fejlesztési megállapodást kö-
tött. Ezzel a képviselő-testület a fejlesztési időszakra men-
tesítette a fejlesztés által érintett telkeket a telekadó alól,
tekintettel arra, hogy a telek tulajdonosa az Qnkormány-
zattal kötött fejlesztési megállapodásban az Onkormány-
zattól átvállalta a helvi közút és közmű kialakításának fel-
adatát és költségviselését.

A képviselő-testület megemelte a hulladékszállítási
díjat arra a mértékre, melyet az Onkormányzat fizet a
Rum-pold Kft-nek. A hulladékszallítás díja 2005. július 1-
től haztartásonként 815,- Ft+AFA/hónap, vagy 2.445,-
Ft+ AFA/negyedév. Az emelés mértéke háztartásonként
havi 500,- Ft. Ezzel a döntésével a képviselő-testület meg-
szüntette azt az évek óta zajló hibás gyakorlatot, hogy a
hulladékszállítást és kezelést igénybevevő kevesebb díjat
fizessen, mint amennyibe a hulladékszállítási és kezelési
szolgáltatás valójában kerül. Az Onkormányzat évente
mintegy 10.000.000,- Ft összeggel fizetett többet a
Rumpold Kft-nek, mint amennyit a hulladékszállítást és
kezelést igénybevevőktől díj formájában beszedett. A hul-
ladékszállítási és -kezelési szolgáltatás literben kifejezhető
és mérhető díjának bevezetését a képviselő-testület a jövő
év elejétől tervezi, tekintettel arra, hogy az ilyen típusú
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési pályázatot szep-
tember hónapban kívánja kiírni.

A képviselő-testület jóváhagyta a Lazarét területére
készült 2-181/2004 és E-18/2004 számon záradékolt telek-
megosztási vázrajzot, valamint felhatalmazta Küller János
polgármestert arra, hogy ezen vázrajzokat, továbbá az in-
gatlantulajdonosok által az Onkormányzatnak felajánlott
17. 631 m2 közútra, illetve a 19 db, összesen 16. 177 m2 alap-
területű lakóterületre vonatkozó ajándékozási szerződése-
ket, a telekmegosztási megállapodást, a biztosítéki szerző-
dést és az alap-megállapodás módosítását írja alá. Egyúttal
a képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt a te-
lekmegosztási eljárás lefolytatására, és az elfogadott szer-
ződések, vázrajzok és azok mellékleteinek Budakörnyéki
Földhivatalhoz történő benyújtásárn.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának dolgo-
zói értesítették Küller János polgármestert arról, hogy
nem tudják elvégezni az Onkormányzat által 2005. július
20-ig elkészítendő időközi költségvetési jelentést és mér-
legjelentést, továbbá a féléves beszámolót. Ezzel ezen dol-
gozók saját alkalmatlanságukról állítottak ki elismervényt
a polgármester és a képviselő-testület felé. A jegyző to-
vábbra is keresi a megfelelő szakembert a pénzügyi csoport
élére. A képviselő-testület úgy döntött, hogy - tekintettel
arra, hogy ezen ügyben már 2005. június 30-án döntést ho-
zott - ha a fűkaszálással megbízott cég 2005. júliur 20-ig

nem kezdi el a fűkaszálási munkálatokat, akkor a pályaza-
ton részt vevő inásik két ajánlattevő közül azzal kössön
Küller Jáiios polgármester szerződést, amelyik hamarabb
kezdi el a munkát. A képviselő-testület Küller János pol-
gármester újratárgyalási indítványára úgy döntött, hogy
megerősíti a 120-124/2005. (V. 26. ) Kt. határozatokban
foglalt döntéseit.

A július 28-i ülésén a képviselő-testület tagjai meg-
kapták a Pest Megyei Bíróság ítéletét, mely elutasította
Küller János felperes Pilisborosjenő Község Onkormány-
zat alperessel szemben benyújtott keresetét. Az ítéletben
a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság többek között - megál-
lapította:

"A felperesnek tehát jogszabályban biztosított lehetősé-
ge vun a képviselő-testület által hozott - általa jogszabálysér-
tönek ítélt - határozat újra tárgyalására. Ennél több hatás-
kört azonban a jogszabály részére nem biztosít. A képviselő-
testületi határowí végrehajtása a polgármester számára afen-
tiek szerint kötelezo.

A munkaügyi bíróság álláspontja szerint a felperesnek
bármilyen jogszabátyi, vagy szerződés aláírástechnikai prob-
lémái voltak, azt a 6012004-es számú képviselő-testületi ha-
tározatot követően a képviselő-testület elé tárhatta volna, ha-
tározati javaslat formájában, hiszen erre kötelezte őt a hatá-
rozat. Ennek nem teU eleget, ezért a tisztségébol, illetve foglal-
koztatási jogviszonyából eredo kötelezettségét vétkesen meg-
szegte. A munkaügyi bíróság álláspontja szcrint az 1994. évi
LXIVtv. 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott illet-
ményének 20%-kal történő csökkentése fegyelmi büntetés
nem tekinthető eltúlzottnak Ezért afelperes keresetét elutasí-
totta."

A képviselő-testület döntött a Reichel József Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állásának betöl-
tésére kiírt pályázat tekintetében. A képviselő-testület
2005. augusztus 1-2010. július 31. időtartamra, azaz 5 év-
re Molnár Zoltánt bízta meg a Reichel József Művelődési
Ház és Könyvtár intézmény-vezetőjének.

A képviselő-testület - Küller János polgármesterrel
folytatott hosszú vita után elfogadta az Onkormányzat
2004. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, s így lehetösé-
get biztosított arra, hogy a 2005. évi beruházások fedeze-
téül szolgáló pénzösszegeket az Onkormányzat a 2005. évi
közbeszerzési ütemtervében meghatározott beruházások-
ra, fejlesztésekre és beszerzésekre fordítsa. A képviselő-
testület ezen 2005. évi közbeszerzések közül az alábbiak
tekintetében bízta meg a Protégé Consulting Pályázatké-
szítő és Tanácsadó Kft-t a közbeszerzési eljárások tcljes
körű lebonyolítására:

. Járdaépítés kivitelezése, út kátyúzás és karbantar-
tás;

. Hulladékszállítás, -kezelés és -feldolgozás;

. Utépítés és felszíni vízelvezetés tervkészítési mun-
kálatai;

. Altalános Iskola beruházás III. ütem.

A képviselő-testület módosította az egyes helyi köz-
szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998. (IV.
23. ) Kt. rendeletet, s a szemétszállítás díját háztartásonként
2.445, - Ft+AFA/negyedév mértékben állapította meg.

A képviselő-testület:
. elfogadta a Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda

Alapító Okiratát, valamint Szen'ezeti és Muködési
Szabályzatát;

. elfogadta a Német Nemzetiségi Altalános és Alap-
foku'Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát;

. jóvahagyta a Német Nemzetiségi Altalanos és
Álapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolai Tagozata-
nak fenntartói ellenőrzése során keletkezett szak-
véleményben foglaltakat;

. elfogadta a Reichel József Míívelődési FIáz és
Könwtár .-Mapító Okiratát.

A képviselő-teslület 2005. szeptember 30-ig meg-
hosszabbította az Önkormányzat által fenntartott idősek
nappali ellátását végző intézmény vezetőjenek - Németh
Lajosné vezetői megbízatását. A képviselö-testulet elfo-
gadta a Fehér Kereszt Közhasznú Eg)'esület családi iiap-
közi és helyettes szülő gyermekjóléti alapellátási feladatok
ellátására korábban kötött szerződés módosítását.

Helyszíni Tudósító

^y
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Azt írja az újság, hogy a jövő nyáron
már a mozikban nézhetjük azt a sárká-
nyos filmet, amelyet itt, nálunk is for-
gatnak. Azt is írják hogy a világ szí-
nészóriásai közül például Jeremy Irons
és John Malkovich is játszik benne. Ha
szerencsénk van, még meg is leshetjük
kedvenceinket, amint a forgatás szüne-
tében sétálnak a pilisborosjenői Fő
úton. Vagy sátoroznak a Teve szikla kor-
nyékén. Mert mire ez az újság megjele-
n'ik, már bizonyára áll a sátortábor, ahol
a 250 fős stábot el kell helyezni.

Azt is írja az újság, hogy Celldömöl-
kön - ahol szintén ugyanilyen termé-
szetvédelmi területen építettek fel dísz-
leteket, a filmesek természetesen elő-
ször az önkormányzathoz sétáltak be.
Azt meg már a helyi jegyző mondja,
hogy oft azonnal képviselő-testületi
üles're hívták meg őket, s ott állapodtak
meg abban: 20 millió forintot kap Cell-
dömölk a megnövekedett forgalom elvi-
seléséért, a különböző engedélyek ki-
adásáért, és még természetesen azt az
utat is a filmesek újítják fel, építik meg
, amelyen közlekednek. Mindazokon ki-
vül tei-mészetesen, amit a terület tulaj-
donosa, az Őrségi Parkerdő kap. Tudo-
másom szerint ez 10 millió forint volt.

S hogy néz ez ki nálunk?
A filmesek kifizették a Pilisi Parker-

dőnek a területfoglalásért járó össze-
get, majd teljesen természetesen önkor-
inányzatunkhoz fordultak, mert ugye a
terület közigazgatásilag Pilisboros-
jenőhöz tartozik. Beszéltck a polgar-
'mesterrel, és a műszaki csoportból Ba-
rabás Bélával. Aztán hosszú, néma
cscncl. Lclt volna, ha nem látszana ax a
talu már messziröl, amit felépítettek a
Teve sziklánál. Ha nem látnánk a tíi/ol-
tó autót, amint viszi a vizct nckik. stb,
stb. de czt már az egy hónappal czclötti
újságban leírtam.

Mit tudtam meg azóta?
Például azt, hogy - polgármcstcrünk

bárnieniiyire is álÍílntta, hogy ncin kell
idc építósi engcdely - bizony kell építé-
si engedély. llletve kellclt volna, meg

az építés megkezdése előtt. Mpst, utólag,
amíkor már minden kész, Barabás úr
nagy hirtelen elkészített egy építési enge-
délyt, s azt állítva, hogy azzal egyet értett a
főépítészünk is, aláíratta ajegy'zővel. De a
'főépítész nem látta azt. Nem is tudott az
'engedélyről. Ajegyzőnk meg alaírtajuli-
us~ll-én, de 14-én a képviselő-testület
erre irányuló kérdésére még azt vála-
szolta, hogy majd megtárgyalják az en-
gedély kérdését. Érdekes módon Bara-
bás ur akkorra már meg is ajándékozta
a filmeseket az engedélylyel, amiért
egyébként egyetlen fillér sem^folyt be az
önkormányzat kaszájába! Es másho-
vá?......

Ebből talán világosan látszik az a ho-
mály, ami körüllengi a mi kis hivatalun-
kat.

Most ott tartunk, hogy a jogi bizott-
ság, a július végi ülésén arra kerte fel a
jegyzőt, hogy Barabás úrtól váljon meg
azonnal, és vonja vissza az engedélyt.
Ha ezt nem teszi, akkor fegyelmit kap.
Ha pedig semmi nem történik, akkor
jön a rendőrség.

Ha most úgy gondolják, hogy minek
ekkora feneket keríteni az ügynek, ak-
kor rosszul teszik. Gondoljanak inkább
a celldömölki 20 millióra, azlán meg
gyorsan Pilisborosjenőre,̂ ahol bizony el-
tcelt volna egy kis pénz. Es meg iskaphat-
tuk volna, ha jó polgármcstemnk a falu,
és nem néhány ember érdekében tárgyal.
Ha végre megszünne ez a "gebinben néhá-
nyunké a fulu" gyakorlut.

Egyébkónt móg azt seni értcm, hogy
nuért epítési cngcdély, ha már azt a kel-
lő idobcn elmulasxtottuk ? Most talán
már fennmaratlási engedclyt kellctt vnl-
na, vagy kellenc kiailni, és a/t is jó sok
megh/.orítással. Akkor talán nem lcnnc
c/ az egész, a t'alu számára vcszctt tcjszc
nyele.

Azt scm értem, hogy a tűxoltónk, aki
meghallván, hogy tiidunk u (űzcsapról
s/áHított ipari nícnnyisógű vixrot -elsza-
ludt a DMRV-he/,. kiiixetett abból a
pénzbol, aniit ő már rég megkapott ;i til-

mesektől - írd és mondd - 60 köbmé-
ter vizet, csak úgy, bemondásra, és úgy
gondolta, hogy ezzel az ügy részéröl be
is van fejezv-e. Ez perszc lehet, mert a
többit a falu fogja kifizetni. Ugyanis a
DMRV nem tudja mérni hogy hányszor
fordul naponta, hogy mennyi vizet visz,

és még mennyit fog, de ez a mennyiség
jelentkezni fog a falu számláján, amit
természetesen az önkormányzat fizet
majd ki. Ugyes.

Ez a filmes cég mindenkinek fizet. Fi-
zet majd azoknak az embereknek, akik-
nek a földjére kerülnek a sátrak, min-
denkit megkerestek közülük ugyanúgy,
ahogy az önkormányzatot is megkeres-
ték,"fízetnek azon tulajdonosoknak,
akiknek a területét a forgatás érinti, fíze-
tett a tűzoltóknak, a szemétszállítónak, a
Pilisi Parkerdőnek, mindenkinek, akinek
jár. A falunknak is járt volna.

De hol a faluért felelős, gondos gazda?
Szó sincs róla, hogy a filmeseket hi-

báztatnám. Nekik csak jó, ha valamivel
olcsóbban tudnak megúszni egy forga-
lást. Mert fű alatt ugyc tudjuk, kcveseb-
ből is kijön az ember.

Az olyan apróságokon meg már mo-
solyogni'sem tudok, hogy a tűzoltó azzal
kcr bücsánatot a DMRV-löl, hogy ,ncm
tudtam hogy a tűzcsaprólcsak tűz esc-
tén lehet vizet venni", hog>' van a t'alu-
nak cgy vízügyi kezelője is, akinek je-
lentenie kellett volna az itletcklelen víz-
hordást, hogy van a i'alunak ... szóval
sok mindene és mindenkije van neki,
akinek a helyzet mag;islatán kcllcne áll-
ni, de a magaslat tütejcn ott van a pol-
gármester, akinek mindcxt - a falu er-
dckcit szem clott tartva - ha már edtlig
elmulas/.totta, most rendbc kellenc tcn-
ni. Aztán mcg beszámolni róla, liogy
mennyivcl g>'ar;ipodtiink a l'ilmlbrgatás
üriigycn, es mit is tudunk ebből a lalu
javara ópíteni?

Jóniagam c pillanatban csak arról tu-
dok beszamolni, liog)' a jcgyzó ós liara-
1-iás úr aiigusztiisban s/.tbad.ságon van.
Jcrciny Ironsmegjön.

(vzs)
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Elményekben gazdag volt a harmadik diáktalalkozó,
amelyet partnerközségünkben. a németországi
Steinheimben rendeztek meg

Június 17-22. között harmadik alkalommal ren-
dezték meg, ezúttal Steinhcimben a borosjenöi és a he-
lyi fíatalok találkozóját. A Pilisborosjenői Német Nem-
zetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai Taskovics
Zsuzsa tanárnő vezetésével és szen-ezésében töltöttek
néhány felejthetetlen napot vendégszerető baden-würt-
tembergi családoknál, élvezték az óhazához kötödők és
a fiatalabb generáció képviselőinek szeretetét, barátsá-
gát.

25 éwel ezelőtt, az akkori steinheimi polgármes-
ter, Dieter Eisele hatékony támogatásával jött létre
Boros-jenővel a partneri kapcsolat. Ennek létrehozásá-
ban tevékeny szerepet vállalt többek között "Mici"
Welsch is. aki az eseményt méltatójúnius 17-ei ünnepé-
lyes megemlékezésen is részt vett. Az új polgármester,
Rainer Schaller ez alkalommal arra is emlékeztetett,
hogy a Weindorfi Találkozók utód rendezv-ényei milyen
fontos szerepet töltenek be a béke és a népek közötti
megértés ápolásában.

Nagy tetszéssel fogadták a vendéglátók fíataljaink
művészi zenei-ének produkcióját. amelyet Jávor Csaba
tanár úr tanított be és kísért. Taskovics Zsuzsa tanárnő

ezt követően méltatta a meleg fogadtatást és jövő évi
viszontlátogatásra hívta meg a szen'ezőket és a diáko-
kat.

Mindkét falu önkormánvzatának és különösen az

oktatási intézményeknek az erőfeszítései alapozzák
mee azt a reményt, hog\- a fiatalabb generációk előde-
ik nyomdokában haladva a két falu lakosságában erősí-
teni fogják az összetartozás érzését.

^

Weindorfer Wallfahrt nach "Szentkút" bei Mátra-
verebély am 10. Juli 2005.

Schon im Frühling hatte die Weindorfer Deutsche
Selbstverwaltung die Planung begonnen, wohin sollte der
schon Tradition gewordener Ausflug für ihre Weindorfer
Landsleute organisiert werden? Die Führung hatte
endlich Entscheidung getroffen, eine Wallfahrt mÍt Pilger
nach "Szentkút"-(Heiliger Brunne) bei Mátraverebély'zu
reisen.

Am 10. Juli. um 7 Uhr haben sich insgesamt 45 Per-
sonen Pilger, davon 22 Pilger unter ihnen Ehepaare,
anschlieBend 23 Pilger Mitglieder des Singkreises des
"Deutschklub-Verein Weindorf" getroffen und sich zur
Reise versammelt, die sich als fromme Gláubige zur
Wallfahrt gemeldet hatten.

Bei der Abfahrt war das Wetter wolkig ubd trüb,
doch mit fröhlichen Gesichtern hofften wir alle die glor-
reiche Reise verwirklichen zu können.

Frau Györgyi Perlinger, Kulturreferentin der Deut-
schen Selbstverwaltung begrüBte alle liebe Gáste und
Teil-nehmer. Wáhrend der Fahrt herrschte fröhliche
Atmos-pháre, Freunde und Verwandtenhaben Plaude-
reien geführt manche haben ihr Jause herv'orgenommen,
es wurden Báckereien verteilt und vor allem Wein und
Bier aufgetragen. Um 10 Uhr sind wir, wie geplant in
"Szentkút" (Heiliger Brunne) glücklich angekommen.
Das Wallfahrtsort liegt in einem Tal, herum dichte Wálder
und wir sahen wie die Regenwolken über uns beiziehen,
jedoch hatten wir soviel Zeit noch gehabt, die Kirche
herum mit Blumen besteckt, den Heilige Brunne, die
Lourdes Grotte besichtigen und eine Gruppeaufnahme
zu machen (Photo 1. ).

Der Gottesdienst begann um 11.30 Uhr in der
Kirche. Dcr Gottesdienst - gleichzeitig "Kirchweihfest
der Kranken" vvurde diesmal wegen der Furcht, das die
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dunkle Regenwolken ausbrechen in der Kirche zelebri-
ert. Bei schönem Wetter námlich ist die Messe vor der
Lourdes Grotte gcplant abzuhalten. Vor der Grotte ver-
breitet sich ein groBes Gelánde, voll mit Sitzbánken, ste-
hen zur Verfügung. Die Kirche war deswegen zu klein für
so eine groBe Pilgermasse in sich aufzunehmen. Viekle
Senioren Frauen und Mánner, junge Mütter mit Kindern
müssten stehen, in zw'ischen sauste schon der dichte Re-
gen, nur die Prádickt selbst dauerte eine Stunde lang, so
in allem dauerte der Gottesdienst zwei Stunde lang.
Unser Gefühl war, es war wirklich eine "Leidensvolle
Pilgermesse". Die Kirche verlieBen wir und unter
Regenschirm gingen wir unseren Omnibusz u besetzen.
Abgesehen von unangenehmer Wetterlage, crlebten wir
doch ein schönes Pilgerfest, da auch mehrere fremde
Gruppen und andere Pilger aus Fern und Nah der
Gegend teilnahmen. Bevor wir die Kirche verlieBen, san-
gen wir vor dem Altar mit der Leitung Robert Mayer,
Vorsitzender des Vereins, den "Vater unser" vielchörig
und ein Marien-Lied "Wie dein Kind zu seiner Muttcr" in
deutscher Sprache.

Unser Weg führte dann nach Hollókő. Hollókő ist
ein kleines, berühmtes Ortschaft voll mit kleinen, netten,
im örtlichen Styl gebauten Háusern, nicht zu letzt die
kleine holzdáchige Kirche ist ein Perl des Dorfes. Zuerst
fuhren wir zu einem Restaurant, es war námlich 13. 30
Uhr, der Hunger quálte bereits uns alle. Wáhrend des
Mittagessen spielte eine kleine Zigeuner Kapelle
ungarische, volkstümliche und Operetten- Melodien, es
gab eine örtliche Dame, sie hat einen, kleinen Vortrag
über das Leben der Hollókő-er Bauern im Volkstracht.

Die Mánner waren überwiegend Bergarbeiter,
Volkskünstler in Holzschnitz-erei und Láhmtöpferei
usw., die Frauen bescháftigten sich in der Landvvirtschaft,
in Gártnerei und Spinnereien auch in Webereien,
dadurch stellten sie volkstümliche Gewebe und Teppiche
her. Die Frau, sie heiBt Rosa, als Fremdenführerin führte
sie uns u einer Ausstellung, wo örtliche von Holz
hergestellte, geschnitzelte Gegenstánde, so wie
Kochlöffel, Gewürzehalter Gehstöcke, Holzteller,
Holzbecher und Spielwaren zum Kaufen waren. Dann
besuchten wir die kleine Kirche, Frau Rosa gab ein
kurzen Vortrag über die Geschichte des Dorfes, und der
Kirche. Das Problem des Dorfes ist die Arbeitslosigkeit,
es fehlen Arbeitsplátze und abneigende Nachwuchs der
Bcvölkerung. Sie glaubtc in 10 Jahren stirbt das Dorf aus,
leider Gottes! Zum Schluss anschlieBend besuchten wir
ein Töpterhaus, in welchcm vielartige Gegenstánde, so
wie Láhmteller, Schale, Tassen, Schmuckstücke von
Lchm hergestellt prásentiert waren.

Um 17 Uhr ist dann unser Programm zu Ende
gckommen. Wir haben unseren Omnibus wieder besetzt
und Abfahrt Richtung Budapest-Weindorf. Unterwegs
war die Stimmung von guten Getránken hoch gestiegen.
Wr sangen unsere Weindorfer Volkslieder, begleitet von
unserem, jungen Akkordeonspieler, Ladislaus Karádi
(Enkel von Franz Karádi (Kindler) unser verstorbenen
Freund). L. Karádi ist Mitglied unseres Singkreises.

Um 19 Uhr sind wir nach soviel Erlebnis und erfol-
greichem Wallfahrtstag glücklich in Weindorf eingetrof-
fen.

Franz Reichard
Mitglied des Deutschklub-Vereins

Borosjeno (Weindori) a XIX. század második
felében

(Szemelvény Gröschl György és Gröschl Győrgyné Götz Mária
"Szűlőföldünk Pilisborosjenő 2000" c. könyvéből)

A legrégibbi feljegyzések szerint, a terület földrajzi
fekvéséből adódóan már a rómaiak is termeltek szőlőt,
bort ezen a vidéken. Vinidium római nevét is a borról
kapta. Az Arpád-házi királyok idejéből ránk maradt ok-
iratok, szerződések is szőlőművelésről tanúskodnak. A
török uralom vidékünkön is nagy pusztítást végzett, va-
donná változtatta a gyönyörű tájat. Letelepedett őseink
ugart törtek a vadonban, irtották az erdő egy részét, hogy
újra alkalmassá tegyék mezőgazdasági termelésre. Évti-
zedek keserves munkája árán értek el eredményt. A jólé-
tet és jómódot a magukkal hozott szőlővesszők és a hoz-
zátartozó szőlő- és borászati kultúra alkalmazásának kö-
szönhette a község. Weindorf nevét mindig a vagyonos
községek sorában emlegették.

Mezőgazdaságának első pontos, részletes leírásával
Galgóczynál találkozunk. 1877-ben kiadott Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye Monográfiája c. művében így ír:
"Szántóföldjei két vetőbe vannak osztva, felváltva szok-
ták bevetni. A másik vetőt ugarolják, összes termőképes-
ség 165 pozsonyi mérő - hogy az állandóan használt föld
termést hozzon, kénytelenek trágyázni. Földje agyagos,
némely szántóföldje fekete, részben kavicsos, közepesen
termékeny, 1-2 mérőt (pozsonyi) terem, házi szükséglet-
re sem elég. A kenderföldet, ha gabonával vetik be, 3 mé-
röt terem.

Rétjeik nincsenek. Legelőjük 100 marha számára
elég, erdőkben és dombokon van. Juh és több marha az
időnkénti szárazság miatt nem tud megélni. Szőlők a ma-
gasabb hegyek oldalában vannak. Másfél csöbör terem
egy kapáson (1 napi kapálás területe), részben maguk fo-
gyasztják, részben a szomszéd községekbe szállítják 8^
dénárért. Borosjenőn és Urömön elsőrendű bor terem.
Szőlőfajták: budai veres, fekete kadar, kisburgundi
veresdinka, piros muskotály. Halászóvizek nincsenek.
Kereskedelem, malom nincs. Őszi vetés alá háromszor,
tavaszi alá egyszer, kétszer kell négy ökörrel szántani. El-
adnivalójukat 1 mérföld távolságra, Budára vihetik. A la-
kosság legnagyobb része mezőgazdaságból élt, annak el-
lenére, hogy a szántóföld mindig kevés volt, a határ eltar-
totta a falu szorgalmas népét, mert azt a legnagyobb
szakértelemmel művelték. Az anyakönyvi bejegyzések
szerint legtöbben telkesgazdák, zsellérek, illetve szőlő-
munkások voltak. A határ minden napsütéses lejtőjén
szőlőt termeltek.

(A német nemzetíségi kisebbségi rovatot
Kozáry Vilmos szerkeszti)

A főként munkanélkülieknek, fíatal pályakezdőknek szóló ingyenes kar-
riertanácsra a következő hónapban az eddigi gyakorlatnak megfelelően
a második kedden, szeptember 13-án 18.00-20. 00 óra között kerül sor.
Helyszín: a Német Kisebbségi Onkormányzatnak a Polgármesteri Hiva-
tal bal oldalán található irodája. Tanácsadó: Kozáry Vilmos, a Dr.
Pendl&Dr. Piswanger Int. Tanácsadó Kft. ügyvezetője. (Előzetes egyez-
tetést kérünk a 337-108 telefonszámon.)

Kozáry Vilmos
Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Kft.

H-1021 Budapest, Logodi u. 44.
Tel: +361 487-0241
Fax: +361 487-0248

Email: kozary@pendlpiswanger.hu
web: www.pendl. hu
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Te^. l?^erl^emme a szegénységet! s
Százezrek g\-ú'ltek összejúlius ele-

jén Skóciában azért, hugy harmadik
utas megoldásokat vitassanak meg a
klímaváltozás, a Fair Trade, a fejlődő
országok adósságainak eltörlése és
eg\' emberibb gazdasági rendszer lét-
rehozásának témájában. A találkozó
a G8 tagállamok vezetőinek Glene-
agles-i összejövetelével párhuzamo-
san G8 Alternative Summit megne-
vezéssel főként Edinburgh-ban ke-
rült megrendezésre. Falunkból Dér
Asia a Védegylet és a Global Project
képviseletében vett részt az alterna-
tív világtalálkozón.

Pilisborosjenoi Hírmondó: Mit kell
tudnunk a G8 Alternative Summit-
ról?

DérAsia: Minden évben a hét leg-
fejlettebb ipari ország - Egyesült Á1-
lamok, Japán, Németország, Anglia,
Franciaország, Olaszország, Kanada
- és Oroszország kormányfői talál-
koznak a világ egyik előre kijelölt
pontján annak érdekében, hogy
megvitassák Földünk gazdasági
problémáit. Legalábbis ez kellene,
hogy legyen a célja ezeknek a talál-
kozóknak. De már régóta világos
számunkra, hogy kizárólag a saját
további meggazdagodásukkal foglal-
koznak ezeken az összejöveteleken.
Emiatt a civil szféra - zöldszerveze-

tek, non-profít szervezetek, tudósok,
magánemberek - 1999 óta alternatív
világtalálkozót szervez a globalizá-
ció - kritika jegyében, a G8 ellené-
ben. Céljuk, hogy a G8 tagállamai-
nak vezetőit rábírják arra: foglalkoz-
zanak egy'fenntartható gazdasági és
társadalmi rendszer megteremtesé-
vel. Idén a G8-ak találkozója
Gleneagles-ben volt, az eseménnyel
párhuzamosan futó ellen-találkozó
pedig, vagyis a G8 Alternative
Summit - a civil szervezetek akciója-
ként Edinburgh-ban került megren-
dezésre.

PH: Milyen témákról tárgyalt
idén a G8 Alternative Summit?'

DA: A fejlődő országok adósságai
eltörlésének feltételeiről, a klíma-
változásról, a Fair Traderől és a há-
borúk elkerüléséről. A fejlődő or-
szágok adósságainak eltörlését ter-
mészetesen feltételekhez kötötték a
fejlett országok. A legfontosabb fel-
tételek egyike a közszolgáltatások -
víz- és gázszolgáltatás, úthálózat ki-
építése és üzemeltetése, vasúti köz-
lekedés kiépítése, stb. - privatizáció-
ja és a fejlődő országok piacainak
teljes megnyitása. Mindez egyrészt
olyan drágulást eredményezne'a fej-
lődő országokban, mely ismételt ela-
dósodottsághoz vezetne, másrészt a
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fejlődő országok piacainak teljes
megnyításával elsődlegesen a tőke-
erös G8 tagállamok nyernének. Ez
pedig egy újabb rabszolgasághoz ve-
zetne. Nem várjuk el a G8 tagállama-
itól hogy feltételek nélkül engedje el
a fejlődő országok adósságait. A G8
Alterna-tive Summit egyik jelszava
"Solidarity not charity" volt', vagyis
nem adományokra van szüksége' a
fejlodo országoknak nem arra, hogy
koldusként kezeljék őket és alamizs-
nát hajítsanak oda nekik a kötelező
és elvártjótékonykodásjegyében, ha-
nem együttérzést, szolidaritást és ös-
szetartást kérnek tőlünk. G8
AIternative Summit célja az, hogy rá-
bírja a G8 tagállamainak vezetőit ar-
ra, hogy foglalkozzanak ezekkel a
problémákkal.

PH: Mi volt a G8 Alternative
Summit álláspontja a klímaváltozás-
ról?

DA: A klímaváltozás legfőbb oka a
fejlett országok ipari termelése. Leg-
nagyobb baj az, hogy a legfejlettebb
ipan ország - az Egyesült Allamok -
vezetöje ezt nem ismeri el, s éppen
ezért nem is tesz lépéseket a problé-
ma csökkentése érdekében. 'Ennek
tanúbizonysága az, hogy a fejlett ipa-
n országok közül egyedül az Egyesült
Allamok nem írta alá a levegőb'e jutó
szennyeződés szabályozásáról szóló
nemzetközi egyezményt Kyotóban.
Azon fejlett ipari országok pedig,
akik a kyotói egyezményt aláírták kT-
bocsátási kvótákat vásároinak fel
azon egyezményes államoktól, me-
lyek az egyezményben rögzített saját
kibocsátási kvótájuk alatt szennyezik
a levegőt. Igy vált ebből az ígéretes
kezdeményezésből is üzlet. Sikerként
könyveihetjük el azt, hogy a glenea-
gles-i találkozón egyáltalan szoba ke-
nilt a klímaváltozás problémája és
Georgc W. Biisli, az Egyesült Alla-
mok elnökc elisnierte, hogy az embe-
rcknck vaii közük a klímaváltozás-
hoz. Lehetséges megoldásként me-
rüll l'el a 08 Altcr-native Summit
előadásain az, hogy a világkereskede-
lembcn cs az iizlcti életbeii piaci ér-
téknck fogadják cl a tcrmészeti érté-
keket. Georgc Mon-biot, a The
Guardian újságírója hozta fel példa-
ként cgyik előadásában, hogy kizáró-

lag akkor képvisel értéket a piac szá-
mára egy fa, ha bekerül a felhaszná-
lási körforgásba. Tehát amikor már
építőanyag vag^' fűtőanyag lesz belő-
le. A fa, mint természeti értékjelen-
leg egyenlő a nullával a piac számára
és sajnos az emberek túlnyomó
többségének gondolkodásában is. Ki
kell építenünk egy olyan gazdaságöt,
amelyben a természeti értékek káro-
sodása közv-etlen vagyoni károsodás-
sal jár. Sajnos most mindent szabad,
ami jövedelmező, s a jövedelem
megszerzése érdekében a természeti
értékeink feláldozhatóak.

PH: Mit kell tudnunk a Fair Tra-
de-ről?

DA: A Fair Trade, magyarul mél-
tányos kereskedelem. Egy olyan
mozgalom, ami arra törekszik, hogy
az árukból befolyó összeg közvetle-
nül az árut előállító termelőszövet-
kezetekhez kerüljön vissza. A Fair
Trade célja az, hogy ne a közvetítő
kereskedők gazdagodjanak meg
ezen áruk értékesítéséből, hanem
azok termelői is. Például a zambiai
kukoricát jelenleg fillérekért vásá-
rolják fel a fejlődő ország közvetítő
kereskedői, és tízszeres-húszszoros
áron értékesítik őket az európai pia-
cokon. A Fair Trade azt szeretné el-
érni, hogy a fejlődő országok terme-
lői profitáljanak a saját maguk által
termelt árukból, és ezt a fejlett or-
szágok piacain vásárlókkal is tudato-
sítani kívánják. Nem mellékesen
ezek az áruk mentesek a génmani-
pulációtól, a kemikáliai ipar adalé-
kaitól, és emiatt persze drágábbak is
a hipermarketekben vásárolható tö-
megáruknál. Nyugat-Európa orszá-
gaiban a Fair Trade megvalósult ke-
reskedelmi forma, és a Fair Trade ot-
tani vásárlói tudják azt, hogy meg-
bízható eredetű és minőségű árut vá-
sárolnak, valamint az általuk kifíze-
tett pénzjava része ezen áruk terme-
lőihez jut el. Továbbá abban is bizto-
sak lehetnek ezek a vásárlók, hogy
nem a gyermekmunka kizsákmányo-
lása útjánjöttek létre ezek az árucik-
kek. "Azért vegye meg a kávénkat,
mert ez a legjobb minőségu, és ne
azért, mert szegény termelők va-
gyunk. " mondta Blanca Rosa Mo-
lina. a nicaragua-i Cecoca-fen ter-
melőszövetkezet elnöke. Magyaror-
szágon tíz éve indult el az Okofalu
mozgalom, amely a világpiactól való
túlzott függés ellen jött létre, a meg-
újuló energiaforrások használata ér-
dekében. Itt vannak olyan fíatalok,
akik kiköltöztek elhagyott és halálra
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ítélt falvakba, és ott csak a természet
adta lehetőségekkel, eróforrásokkal
élnek.

PH: A médiában a G8 Alternative
Summit-ról kizárólag a tüntetések
képeit láthattuk.

DA: A demonstrációk ugyanúgy
hozzátartoznak a G8 Alternative
Summit-hoz, mint a konferenciák.
Közel egymillió ember gyült össze
első nap Edinburgh-ban, hogy meg-
mutassák milyen nagy tömeg áll
ezen gondolatok és követelések mö-
gött. Előzetes megbeszélés szerint
mindenki fehérbe öltözött. A legha-
tásosabb erődemonstráció az volt,
amikor ez a hatalmas tömeg az előre
megbeszélt jelre egy percre elné-
mult, majd a délután három órát jel-
ző harang szavára morajlani kezdett,
aztán üdvrivalgásba tört ki. Megszó-
laltak a dobok, s mindenki folytatta
az egy percre abbahagyott őrületes
táncot és éneklést, miközben a tö-
meg körbe járta Edinburgh-t a helyi
lakosok lelkes éljenzése mellett. A
média kizárólag az eröszakos meg-
mozdulásokról számolt be, amelyek
sajnos tényleg előfordultak egyes
tüntetéseken. Egy hét alatt ugyanis
három tüntetés volt, de ezeken sem
a verekedés volt a meghatározó han-
gulat - szemben a magyar kereske-
delmi adók által sugalltakkal. Mi
előre sejtettük azt, hogy a média
csak a saját érdekei szerint fogja tá-
lalni a magyar közvélemény előtt a
G8 Alternative Summit eseményeit,
ezért a Védegylet és a Global Pro-
ject támogatásával filmet forgattunk

s

az eseményekről a valós történtek-
hez hűen. Ebben a filmben bemutat-
juk a tüntetések mellett a konferen-
ciákat, a templomokban zajló elő-
adásokat, egy palesztin költészeti es-
tet és az alternatív találkozón részt
vevő aktivistákat, előadókat és em-
berjogi harcosokat.

PH: Milyen biztonsági intézkedé-
sek voltak ezen a rendezvényen,
ahol egy millió ember vett részt

DA: Két oldalról is voltak bizton-
sági intézkedések. Egyrészröl az ál-
lam mozgósította Nagy-Britannia
rendőrségét és speciális alakulatait,
másrészről a G8 Alternative Summit
rendezői ügyvédeket biztosítottak a
letartóztatott aktivisták részére, szó-
rólapokat osztogattak, amelyben le-
írták, mit kell tennünk, ha eröszakot
tapasztalunk a rendőrök felől, vala-
mint állandóan jelen voltak a hivata-
los megfigyelők, akik mindig segítsé-
get nyújtottak a hozzájuk fordulók-
nak.

PH: Hogy érezted magad az egy
hét alatt?

?14; Hihetetlen élmény volt szá-
momra az, hogy ennyi ember össze-
gyűlt, hogy együtt lépjenek fel
ugyanazokért a célokért. A kérdés
viszont az, hogy a G8 Alternative
Summit befejeztével otthon folytat-
ják-e harcukat a mindennapi életük-
ben? Mert ezt a gondolkodásmódot
a hétköznapi gyakorlatba is át kell
ültetni. A magam részéröl ezen le-
szek itthon, a falumban és az orszá-
gomban.
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Pontosan egy éve van Pilisboros-
jenőn közterület-felügyelö. Palyázati
felhivásra jött és nyert. 2004. augusztus
elsejétől dolgozik'itt. Szentendren éf
szerb családja az utolsó török invázió
elöl menekült ide. Hivatásos rendortiszt
volt, rejndőr alezredes utoljára az Ör-
szagos Rendör Fó'kapitányságon. Előtte
vegigjarta a szamárlétrát. Szentendre
varos rendőrkapitanyságún örs-paraiics-
nok, majd alosztálwezetö osztál\'\-eze-
to kapitányság vezető-helyettes, ' végü)
közbiztonsági parancsnok lett. Aztán
jött az pR FK. ahol közbiztonsági fő-

igazgatóként a koordinációs osztalyon
dolgozott, egészen 55 éves koráig, amia
feiso korhafár a rendőrségen. FeÍadataí
közé tartozott a külföldi áÍlamfök ésvé'-'
dett vezetők utv-onal biztosítása. kap-
csolattartás a határ-, a pénzügy-, és^a
val"orseggel, a délszláy háború'ídején a
SFOR-ral és az IFOR-ral. Sokat''v:olt
külföldön, kapcsolatai vannak az olasz
rendőrséggel, a svájci bunüg\dekkel, ~a
nemet és a sziciliairendőrséggel. 2000-
be". vonult "í'ugállománybars azóta a

belügyminiszternek dolgozott megbízá^
sos alapon. A neve: Peti-ovity Imre.

- Mi a feladata nálunk?

- Ez igen sokrétű, és törvény hatá-
rozza meg. Ug>'elni kell a közrend-
rc ésa közbiztonságra, úgy, mintha
rendőr lennék. De hozzámtartozik
a műemlékvédelem, az utak járha-
tósága is. Figyelni keJI állandoan a
falu mozgasát. Az idegent meg keÍÍ
kérdezni: kit, mit keres, esetleg iga-
zoltatni. Először nem értették,

hog\ mienjövök sokszor reggel 5-rc
dolgozni. Azért, mert föként reggd
kell a forgalmat figyelni. abból sok
mindent meg lehetYudni.

-Vannak-e eredményei mar, amikre
esetíeg büszke?

- peldál11 a szeméthalom megszünte-
tése a falu elejen. De másholis. Las-
san-lassan tetjesen sikerül felszá-
molni az illegalis szemétlerakást. ta-
láamega falu kornvékén is. Eddig
40 szabálysértési feljelentést tettem,
ez mind bizonyított tettenérés volt.

- Ebbol a számból kb. 30 borosjenői,
néhány ürömi, aki idehordta á sze-
metét, és néhány budapesti is akadt.

- Meglepődtem, amikor kiderült,
hogy tavaly mindössze 16 ezer Ft.
büntetéstróttki....

. Igen. Ugyanis tetten kell érni pl. a
szemetelőt. Meg kell fogni. Aztán
felajanlani a helyszíni bírságot, és ha
nem hajlandó, csak akkorjon a fel-
Jele"tes Onnantól kezdve a szabály-
sértesi előadó kezeben van a dolog,
o folytatja le az eljárást. Egyébként
en a meggyözés híve vagyok. A tet-
ten értekkel is jó kapcsolatot alakí-
tottam ki, ma már ők hívják fel a fí-
gyelmem a szemetelőkre, "rendszám-
mal együtt.

Es mi a helyzet a parlagfűvel?
A felszólításokat kiküldtem. Ha 8
napon belül nem csinálnak semmit,
akkor fel kell jelentenem őket.'
Egyébként ez polgármesteri és i'eev-
zoífeladat.

§szakai 6R<elet:
Bste 18 óratői
Reggei 8 őrái'g

2005. augusztus l& iDr Köv&s Levwé
Í& Dr. Kevács Lw^rte
Í7. Dr. Oeteesár "aatís
t  Dr. Pgiiér Bszte-
19. Dr. Kwács Gáber
M Dr. Ptíiér Bsztar
21. jDt. JFtefeér Bsgiter
22. 13r. PeNr Eusr
23. Dr. í^tiér Eszter
2  Dr. Geileai Esér INiA
ZS. &. jfobérBszter
2é. ör. IPekér Bszíer
27. Dr. FeiA- B^te-
MDr. GaátGafarMa
29. Dr. Mevfes Lewate
MjDr. yVA-fcter
31. Dr. GeteBcsér lEhaas

azíorvosofc qjszakai ügyeleti beosztása

- Nem^ túl kevés ez a munka az Ön
multjával?

- 58 éves vagyok. Nem tudok tétlenül
otthon ülni De ne gondolja, hogy
itt könnyű dolgom van. Hivatalosan
napi 4 órát kellene dolgoznom, de
általában 6-7 órát itt vagv-ok.

Es mindehhez állandóan mosolvoe.
Csak akkor lesz kicsit komolvabb, "am^
kor arra kérem. adná meg a telefonszá-
má^ hog>- ha bárkinek bármi komoly^a
közrenddel osszefüggó' - közie.ndője,

van, akkor szólhasson. De csak'
széttárja kezét és annyit mond, azt nem
tudom megadni. Csodálkozásomr'a'az-'
tan elmorl^a- hogy csak magántelefonja
van>az önkormányzattól nem kapott. A
magántelefonszámát pedig teljesen ter-'
mészetes^ liogy nem adja meg. 'üe azt el-
mondja- hogy az onkormányzat ügyfél-
szolgálati irodájában már rendsz^resí-
tett egy űrlapot, amelyen bejelentést'le-
!ettenn^és azokat az ügyeket ő rögtön

eli.ntezi- Beszélunk még arról is, hogy a
sajat kocsijat^ és a saját benzinjet hTsz^
nalJaamunkához> mert erre sem kap té-
ntés^Aztán szó esik plyasmiröl is, hogy
pl. "megépült" a papi földek széién
kezdetleges és - szerinte - balesetveszT-

palya a biciklivel ügyeskedő gyere-
keknek'deki lesz a felelős, ha ottlarmi
történik? Nincs ez végig gondolva". '.^

amiról beszéltünk, számom-
ra az derült ki' ho&- felelősséget érezve,

végzi a munkáját, es valóban
18az amlt mond: "a jegyző irányításával
igyekszem betartatnÍ a'rendet".

(vzs)

Nappali ö^elet:
Uröin: 35Ö-224,35}-286
Orvosi readelő

iRtísborosjenő 336-308, 336-187
Círxtsi resdelő

2005. szepteEHfaer 01. Dr. Fisttér Eszter
02. Dr. Gyiaesi ZoWs
03. Dr. KoNcs Oábor
04. Dr. Koyfcs QSbw
05. DT. Kfwócs Levmte
06. Dr. Mtéi Eszter
07. Ür. Oel>%ér Ttoás
W. Dr. Belwr Este
09. E>r. {^BBegg Zoltéa
10. E>r. Koyács Lewate
11. Dr. Koróes Léwatg
11 Dr. Kováes Lemate
13. Dr. S h> IBs^r
14. Dr. Oeltoaesfe- Itagás
15. Dr. Vehsr Eszter

Héfrégi ugyelet:
Szombat reggel 8 órától
Hétfő reggel'8 őráig

Df. BBhér Esaw
Wfs, Kewefy a. 32.
m: 86-38-35.. 22W7
Dt. Oafl ÖarieMa

RiiNaSO.
iy. : 86-79-M-@S-W
Dr. Kováös Uveate

'U. :<>38-48-3S. 324-
iPT. toteOáta-
üi-om, Dgter utea 21.
"&i.:86-3M!8-27. RS

 

o^0oteorntea2l.
'&i. :  w<-wn
Df. (^áiaesí Zeltfia
Tá)o>qRn^ Réasgg ̂  ^
%*. : (M->33-62. 4ÍT "'"'

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

15/2005. CVIII. 15.) Kt. rendelete
a többször módosított

Pilisborosjenő Helyi Epítési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 4/2002. (IV. 15.) Kt

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LCV. tv. (Otv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, valamint az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló, többször módosított 1997.
LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (3) c) pontjában foglalt hatás-
körében eljárva Pilisborosjenőnek az Etv. 13. § szerint
a szabályozási előírásokat szövegesen tartalmazó Helyi
Epítési Szabályzatát az alábbi rendelettel módosítja:

l.§
,^A szabályzás elemei" 4. § (5) bekezdését hatályon

kívül helyezi."

2.§
Záró rendelkezés

Jelen rendelet kihirdetésével a 49/2004. (XII. 31.)
sz. rendelet hatályát veszti.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyző

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

16/2005. CVIII. 15.) Kt. rendelete
a 8/2003. CV. 15.) Kt. rendelettel módosított és egy-

séges szerkezetbe foglalt
az adózás rendjérol és mértékéről szóló

21/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet módosításáról

l.§

Az adórendelet 12. § (1) bekezdése kiegészül az
alábbi g) ponttal:

g) "Az a telek, amelynek tulajdonosáyal az Önkor-
mányzat az 1997. évi LXX VIII. törvény (Étv. ) 28. § (2)
bekezdése szerint: a helyi közút, illetőleg közmű létesí-
tésére és az azzal kapcsolatos költségek viselésére meg-
állapodást kötött, a telek átminősítéséről rendelkező
földhivatali határozat jogeröre emelkedésétől a megál-
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lapodásban rögzített közművesítési véghatáridőt köve-
tő 4 éves időtartamig, vagy mennyiben az rövidebb, a
telekre kiadott jogerős építési engedély alapján a meg-
valósított építmény használatbavételi engedélyenek
jogeróre emelkedésig."

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ren-
delkezésit 2002. október 15-től kell alkalmazni.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyzö

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

19/2005. CVIII. 15.) Kt. rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 28/2004. (V. 15.), 26/2004. (V. 15. ),
19/2001. (XII. 20.), 14/2001. (XI. 05) és a 4/1999.

(TV. 1) Kt. rendelettel módosított
4/1998. (IV. 23. ) rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4)
bekezdése, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § a. ) bekezdése alap-
ján - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 4/1998. (IV. 23. ) számú rendeletét
(továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l.§

A rendelet 4. §-a helyébe - a közszolgáltatás díjá-
nak mértékére vonatkozóan - a következő rendelkezés

lép:
"A közszolgáltatás díja háztartásonként:

2445, - Ft+ÁFA/negyedév"

2.§

A rendelet 2005. augusztus 01. napján lép hatalyba,
de rendelkezéseit 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

KüllerJános
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyzö

'ÓZL MÉNV
Tá|ékozta^>k a T. lakosságot, a Pest Megyei

Késtéssyseprö és Tüzetéstechmkai Kft. értesftése
alaRján, hog? 2005. aügüsztus 4. és 2005. augusztus
19<e között a Konárom-Esztergom megyeí Ké-
ményseprő és Tüzeléstechnikat Kft. dolgozői lát}áfe
ei a tenéiiyseprési feiadaíokat és dlgat szednek.
Ezek a felaáatok az 5171999. (XII. 25.) BM mide-

lettd módosftott 27/1996. (X. 30.) má fCTddet 3-7.
§-a értelmében eíöírt kötelező kéményseprö-ipari
közszolgáltatás körebe tartozó fcladatok.

A áölgoiíok meglnzolevéllel readeIteiEiiek.
raUorogwő, 2005. júitos 28.

Vargáné Vass Eva
jegyző
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Huber Judit Orselya és Saiczler Gábor

PBMwosiesS, 2005. jáiiüs 27.
Kefessséity Aitihő
wys^awywssetö

1 A NasTRaMa GRAFIKAI

1 SZDLÉÁL-TATa BT.

RÜVID HATARIDÜVEL VALLAL

*-" TELJES ARCULATKIALAKÍTÁST,
". KIADVÁNYTERVEZÉST,

NYDMDAI MUNKAKAT,

te> ARCULATOS JÁTÉKPRaGRAMDZ^ST?
< -" PREZENTÁCICIK ELKÉSZÍTÉSÉT,

WEBQLDALTERVEZÉST.

ERDEKLÖDÉSÉT VARJUK A

i D6 70 535-7D1 7-ES TELEFDNSZÁMON,

j VAGY A NaSTRDMa@NDSTRaMO.HU
MAIL CÍMEN.

Ö "N 'S 5L S OSJLNÖN
Sürgosségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől péntekig

Hétfő: 8-tól 13 óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelö tel. : 350-224

13-tól 18 óráig Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

Kedcf: 8-tól13óráig Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

13-tól 18 óráig Dr. Venesz llona
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-187

Szercfa; 8-tól 13 óráig Dr. Venesz llona
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 351-286

13-tól 18 óráig Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Csütörtök: 8-tól 13 óráig Dr. Kovács György
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

13-tól 18 óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Péntek: 8-tól18óráig Dr. Gaál Gabriella
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Augusztusban a Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint a Képviselő-testület nem ülésezik a nyári szabadsá-
golás miatt, ám egy rendkívüli esemény okán egy alkalom-
mal augusztusban is ülést tartott. Az augusztus 31-i rend-
kívüli ülésén a Képviselő-testület a 013 helyrajzi számú in-
gatlan belterületbe vonásával összefüggő, az Onkormány-
zat és az ingatlantulajdonosok között létrejövő megállapo-
dást fogadta el, és felhatalmazta Küiler János polgármes-
tert annak aláírására. Ugyanezen az ülésén a Képviselő-
testület elfogadta a 013 helyrajzi számú ingatlan szabályo-
zási tervéről szóló rendeletet, melyben ezen ingatlanjelen-
legi külterületi szántó övezeti besorolását belterületi, be-
építésre szánt övezeti besorolásra módosította. A rendkí-
vüli ülés összehívására azért volt szükség még augusztus-
ban, mert 2005. szeptember 1. napján lépett hatályba a Bu-
dapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló
2005. évi LXIV. törvény, melynek rendelkezései 2005.
szeptember 1-től legalább 5 évig lehetetlenné tették volna

a 013 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását és be-
építésre szánt területté történő átminősítését. Mivel a 013
helyrajzi számú ingatlan tekintetében 2003., 2004. és 2005.
években lezajlott az átminősítéshez szükséges Etv. szerinti
eljárás, valamint a 013 helyrajzi számú ingatlan tulajdono-
sai elfogadták az Onkormányzat feltételeit és aláírták az
Onkormányzat által megfogalmazott megállapodást a
közművesítési feladatok biztosítékkal fedezett átvállalásá-
ról és a 10% mértékű ajándék átadásáról, ezért a Képvise-
lő-testület még augusztus 31-én meghozta azokat a dönté-
seket, melyek ezen terület belterületbe vonását és beépíté-
sét lehetővé teszik. A Képviselő-testületet az előbbi oko-
kon túl ezen döntése meghozatalában az szándék is vezet-
te, hogy a 013 helyrajzi számú ingatlan beépítésével lehe-
tetlenné tegye az MO gyorsforgalmi út felszínen történő el-
vezetését Pilisborosjenő területén belül.

Helyszíni Tudósító

^
'". ve u e st

Tisztelt Polgármester Ur!

Pilisborosjenői anyaként és választópolgárként fordulok
Onhöz. Megdöbbenéssel értesültem a Pilisborosjenői Hír-
mondo májusi számából arról, hogy On nem hajlandó átutal-
ni az Általános Iskolának a Képviselő-testület által a 6/2005.
(IV. 15. ) Kt. rendelet 11. számú mellékletében szereplő ön-
kormányzati támogatást, ugyanakkor olyan számlákat kifízet,
amelyekre nincs a Képviselő-testülettől felhatalmazása. En-
gem az On eljárása mind szülőként, mind választópolgárkent
mélységesen felháborít. Ezért utána néztem annak, hogy On
pontosan mennyi önkormányzati támogatást nem utalt át az
Általános Iskolának eddig az önkormányzati rendeletben sze-
replő fizetési kötelezettségéhez képest. Kutatásom során az
alábbiakra jutottam:

Hónapok

Január
Február
Március

Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus

Rendeletben
eloírt

fizetési
kötelezettség

2 900 000 Ft.
1 513 000 Ft.
2 413 000 Ft.
2 767 000 Ft.
3 978 000 Ft.
3 509 000 Ft.
2 132 000 Ft.
3 468 000 Ft.

2

2

2

2

2

2

2

1

Tényleges
kifizetés

000 050 Ft.
000 050 Ft.
000 050 Ft.
000 050 Ft.
000 050 Ft.
000 050 Ft.
000 050 Ft.
834 845 Ft.

Különbözet

-899 950 Ft
+487 050 Ft
-412 950 Ft
-766 950 Ft

-1 977 950 Ft
-1 508 950 Ft

-131 950 Ft
-1 633 155 Ft

1-8 havi különbözet: 6 844 805 Ft.

Az Általános Iskolának tehát ebben az évben ekkora

összeggel tartozik On miatt az Onkormányzat. Az Altalános
Iskola előbb-utóbb nem tud taneszközöket venni, aztán nem
tudja kifízetni a közműszámláit, majd végül nem kapnak fíze-

tést a tanárok. Mindez Ön miatt fog bekövetkezni Polgármes-
ter Ür!

Beszéltem más önkormányzatoknál dolgozó ismerőseim-
mel - van köztük polgármester, jegyző, pénzügyi referens -,
megkerestem a Belügyminisztérium illetékes főosztályát, ki-
kértem önkormányzatokra szakosodott könywizsgálók és
ügyvédek véleményét. Egyöntetuen állították: On abszolútjog-
ellenesen nemfizeti ki azAltalános Iskolának a Képviselő-testü-
let által rendcletben megállapított önkormányzati támogatást.

Tisztelt Polgármester Ur!

Falunk semmit nem fejlődött az Ön polgármesteri beikta-
tása óta. Bárholjárok a faluban, csakpusztulást látok, a fejlő-
dés semmi jelét nem tapasztalom. Utjaink katasztrofálisak,
nincsenek olyan járható járdáink, ahol a gyermekeinket szál-
lító babakocsikat végig tudnánk tolni anélkül, hogy gyerme-
künk ki ne esne a rázkódástól belőle. Gyermekeink szórako-
zását biztosító egyetlen játszóterünk is szinte teljesen elpusz-
tult. Ez a játszótér jelképezi a "KüIIer-ciklus"-t. A lassú, de
biztos pusztulás az On ciklusa Polgármester Ur!

Mindebből csak arra tudok következtetni, hogy On nem
szereti a gyermekeket. Nem épít nekik biztonságos utakat és
járdákat, s hagyja lepusztulni az egyetlen játszóterüket. S ha
még mindez nem elég, akkor akár az önkormányzati rendelet-
tel is szembe menve anyagilag lehetetleníti el az Altalános Is-
kolát. Azt az AÜalános Iskolát, amelybe annak jelenlegi magas
szakmai színvonala miatt ürömi szülffk tucatjai kívánják áthowi
gyennekeiket! On ezt a jelenlegi magas szakmai színvonalat, s
végső soron magát az Altalános Iskolát igyekszik tönkre tenni.

Hallottam, hogy Onnek nincsen gyermeke, sem felesége. A
család hiánya azonban nem indokolhatja a család- és gyer-
mekellenességét. Olvastam a "Szent István Király"-ról és
"Szentegyedi és Czegei gróf Wass Albert" mellszobrának ava-
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tásáról írt írásait. Irásaiból nekem úgy tűnik, hogy Onpolgársze-
retne lenne, vagy legalábbis annak kíván látswni. Tettei azonban
azt bizonyítják, hogy Ön nagyon messze van még attól, hogy pol-
gámak vagy polgárinak nevezhesse magát.

Tisstelt Polgármester Ur!

Nekem elegem van abból, amit On művel
Pilisborosjenővel 2002. óta. Másokkal ellentétben azonban én
nem szólítom fel lemondásra, még csak nem is megyek be ma-
gas hivatalába, s nem fogok ordítpzni Onnel. Családommal
együtt kibírunk még egy évet, s az On mandátuma 2006. őszén
lejár. A nevét azonban az emlékezetembe vésem, s soha töb-

bé nem szavazok Onre, mint azt 2002. őszén tettem. Elhibáz-
tam a választásomat, s akkori hibámért a mai napig fizetek.
De 2006. őszén még az én "fizetési kötelezettségem" is lejár.
Nagyon remélem, hogy On helyett végre egy tettre kész em-
ber lesz Pilisborosjenő polgármestere, aki cselekszik, s nem
csak magyarázza a silány teljesítményéről kiállított bizonyít-
ványt. Remélem, hogy Ontől 2006. őszén búcsúzunk, s csak
úgy marad meg emlékezetünkben, mint "Dumakormányzó".
Egy rossz emlék, amit legjobb lesz elfelejteni.

Pilisborosjenő, 2005. augusztus 31.
Egy pilisborosjenői édesanya

^KS'r-^;3^S3^^w--F.^
.^^s^' ^

A "Falunkért" megnevezésű lap
2005. augusztusi számának 2. oldalán
Küller János polgármester aláírással
cikk jelent meg "Hírek röviden" cím-
mel. A cikk egyik rövid híre a szemé-
lyemet érintő valótlan tényt közöl az
olvasókkal akkor, amikor így fogalmaz:
"... dr. Fiák István ismét feljelentett,
vádja ezúttal "hutlen kezelés". Tekint-
ve, hogy a "Falunkért" megnevezésű
lapban a valóság és a fikció keveredési
aránya megegyezik a szerzők napi han-
gulatváltozásának ingadozásával, to-
vábbá a jelzett lap színvonala vélemé-
nyem szerint nem üti meg azt a mérté-
ket, hogy abban bármilyen témában ír-
jak, ezért tartózkodom attól, hogy az
időmet rájuk fecsérelve felesleges saj-
tó-helyreigazítási perekbe bonyolód-
jam a lap kiadójával. A helyreigazítási
közleményemet inkább az Onkor-
mányzat lapjában jelentetem meg, mi-
vel a feljelentésemet kiváltó ügy az On-
kormányzat, s így faluközösségünk kö-
zös ügye.

Helyreigazitási közlemény

2005. május 25-én az ORFK Bűn-
ügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó
Irodájánál tettem feljelentést ismeret-
len tettes ellen a Btk. 319. §-ába ütköző
hűtlen kezelés, 320. §-ába ütköző ha-

nyag kezelés, 318.§-ába ütköző csalás,
288. §-ába ütközőjogosulatlan gazdasá-
gi előny megszerzése bűncselekmény-
ének elkövetése miatt. Mi volt az oka

feljelentésem megtételének?
Pilisborosjenő Község Onkormány-

zat Képviselő-testülete felhatalmazása
alapján Küller János polgármester tá-
mogatási szerződést kötött az Onkor-
mányzat képviseletében az "Onkor-
mányzatok a világhálón" című pályázat
nyerteseként, az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium Információs Tár-
sadalom Fejlesztési Programjának ke-
retében. A pályázaton az Onkormány-

zat vissza nem térítendő támogatást
kapott internetes megjelenés (honlap)
elkészítési költségeinek és tárterület
bérletének 75%-ára. A támogatás célja
flz volt, hogy Pilisborosjeno Község On-
kormányzatának legyen honlapja.

A Képviselő-testület döntött arról
is, hogy Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzatának honlapja a www.pilis-
borosjeno.hu domain név alatt kerül-
jön regisztrálásra. A támogatási szer-
ződést Küller János polgármester alá-
írta, s ezzel az Onkormányzat elfogad-
ta azt, hogy 562 500, - Ft egyszeri szol-
gáltatásbeli támogatás, valamint 2003.
júliusától kezdődően 36 hónapon át
havonta 18 750, - Ft szolgáltatásbeli tá-
mogatás 75%-át az IHM, 25%-át az
Önkormányzat viseljen. A szerződést
Küller János polgármester a
Webcentrál Távközlési és Informatikai
Kft-vel (4033 Debrecen, Zoványi Jenő
u. 29. ) kötötte meg. Az Onkormányzat
folyamatosan fízette vállalásának meg-
felelően a 25% mértékű önrészt a
Webcentrál Kft-nek, ám a Webcentrál

Kft. mind a mai napig nem készítette el az
Onkormánywt honlapját és ebbffl adódó-
an ahhoi tárterületet sem adott bérbe az
Onkormányzatnak.

A Webcentrál Kft. tehát minden
hónapban teljesítés nélkül számlá-
zott, Küller János polgármester pedig
derekasan fizetett annak ellenére,
hogy a Webcentrál Kft. az On-
kormányzat felé semmit nem teljesí-
tett. A Webcentrál Kft. teljesítésének
elmaradását bárki leellenőrizheti úgy,
hogy a www.pilisborosjeno.hu honla-
pot megpróbálja behívni az inter-
neten. Ilyen honlapot ugyanis egyi-
künk sem fog találni. Sajnos.

Az Otv. 90. § (1) bekezdése szerint az
Onkormányz. at gazdálkodásának sza-
bályszerűségéért Küller János polgármes-
ter felel. Megállapítható, hogy Küller
János polgármester mindenféle teljesí-
tés nélkül szabálytalanul fízetett a

Webcentrál Kft-nek 2003-tól a mai na-
pig folyamatosan hónapról hónapra
havi 6 250,- Ft összeget. Tekintettel ar-
ra, hogy Küller János ezen cselekmé-
nye az Otv. 90.§ (1) bekezdésébe ütkö-
zik, a Képviselő-testület a 2005. április
28-i ülésén Küller János polgármester
foglalkoztatási jogviszonyának meg-
szüntetésére vonatkozó keresetindítást
kibővítette a Webcentrál Kft-nek

Küller János polgármester által 2003.
április 17-től a mai napigjogsértően ki-
fizetett összegek teljesítése miatt.

A Képviselo-testület 2005. április 28-i
ülésén kiderült, hogy április hónapban -
28.-ig - Küller János pol^ármester egyet-
lenforintot sem utalt az Altalános Iskolá-
nak, melynek következ.tében az. Altalános
Iskolának kifizetetlen számlái vannak, s
összesen 8 OOO, - Ft (!) van a bankszám-
láján. A Képviselő-testület ülésén a
képviselők felhívták Küller János jiol-
gármester figyelmét arra, hogy az Alta-
lános Iskolának kötelezően nyújtandó
önkormányzati támogatás áprilisi ösz-
szegét az Onkormányzat 2005. évi költ-
ségvetéséról szóló 6/2005. (IV. 15. ) Kt.
rendelet 11. számú melléklete tartal-

mazza, s egyben figyelmeztették, hogy
jogellenesen jár el akkor, amikor nem
utalja át a 11. számú mellékletben sze-
replő április havi fínanszírozást az Al-
talános Iskolának. Küller János azzal

védekezett, hogy számára nem világos
a 11. számú melléklet tartalma, s mind-
addig amíg az számára világossá nem
valik, nem fog utalni, tekintettel az
Aht., az Amr. és az Otv. 90. § (1) bekez-
désére, hiszen az Onkormányzat gaz-
dálkodásának szabályszerűségéért ő
felel.

Látható, hogy Küller János polgár-
mester sajátságosan értelmezi ajogsza-
bályok hatályát: a Webcentrál Kft. eseté-
ben mindenféle teljesítés nélkül határido-
ben kifizeti a Webcentrál Kft. swmláit -
mellyel egyébiránt ahhoz. is hozzájárul,
hogy az. IHM által az. adott szolgáltatás-
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hoz. nyújtott 75% mértékű támogatási
összeget a Webcentrál Kft. az IHM-töljo-
gosulatlanul lehívja -, míg az Onkor-
mánywt fenntartásában működö Általá-
nos Iskola április havi finanszírozását
nem utalja át az Altalános Iskolának. Az
Aht., azAmr. és az Otv. 90. § (1) bekezdé-
se a Webcentrál Kft. esetében ezek szerint
nincs hatályban, ám az Altalános Iskola
finanszírowsa esetében hatályos. Küller
János pqlgármestert az sem zavarja,
hogy az Altalános Iskola április havi fi-
nanszírozását kiolvashatja az Onkor-
mányzat 2005. évi költségvetéséről sió-
ló 6/2005. (IV. 15. ) Kt. rendelet 11. szá-
mú mellékletéből, ám ő írásbeli jelen-
tést kér a jegyzőtől arra, hogy április-
ban mekkora összeget utaljon az Alta-
lános Iskolának. Amikor pedig a jegy-
ző ezt neki leírja és az orra elé teszi a

konkrét összeg szerepeltetésével kitöl-
tött átutalási megbízást, ő újabb vizsgá-
latot kezdeményez annak érdekében,
liogy mindezek ellenére ő szabályosan
fizethet-e vagy sem.

Hihetetlen a történet, mert ilyen
ebben az országban más településen
nem létezik. Nem létezik, hogy a pol-
gármester a saját faluja általános is-
kolájának a pénzügyi fedezet és a
költségvetési rendelet ellenére se
utaljon egyetlen forintot sem óvatos-
ságból és a gazdálkodás szabályszerű-
ségének betartása okán. Furcsa az az
ember, aki ugyanezt az óvatosságot és
szabályszerűséget félre téve bátran fí-
zet el nem végzett szolgáltatásokért
idegen cégnek. A saját általános isko-
lánk felé fenntai i. issal és rendkívüli

ővatossággaljár el, egy debreceni nem

teljesítő cég felé tökéletes és teljes bi-
zalommal.

Feljelentésemet tehát ismeretlen
tettes ellen tettem meg. Ha Küller Já-
nos az ismeretlen tettesben felismeri

önmagát, az nem a véletlen műve, ha-
nem saját ténykedésének következmé-
nye. Igazán büszke lehet majd 2006-
ban a négy éves polgármesteri ciklusá-
ra: semmit nem fejlesztett, semmit
nem épített, mindent megakadályozott
és még az Onkormán^zat egyetlen
önálló intézményét, az Altalános Isko-
lát is csődközeli helyzetbe juttatta.
Gratulálunk polgármester úr! Ezzel
számoljon el a faluközösség és Wass
Albert mellszobra előtt.

dr. Fiák István

képviselő

A jó Jenő esete a szép Erzsébettel és Máríával.
Anno 2005. augusztus 15-21.

Ne tessék semmi dévajra gondol-
ni, mindösszesen annyi történt, hogy
zenei táborban voltunk - ismét. Pon-
tosítva: a pilisborosjenői iskola zenei
tagozata az erzsébetvárosi zeneisko-
lával közösen Balatonmárián táboro-

zott és koncertezett, hála a VII. ke-
rületi Onkormányzat támogatásának
és vendégszeretetének (az övék
ugyanis az az ifjúsági üdülő Balaton-
márián, ahol immár másodszor vol-
tunk szívesen látott és jól tartott ven-
dégek). Innen a címben citált nevek
kavalkádja, de említhetném a Tónit
is, mivel a VII. kerületi zeneiskola
hivatalos neve Molnár Antal. Szóval
Jenő-Erzsébet-Mária és Tóni.

Azt nem mondhatnánk - mert

nem lenne való - hogy idén az időjá-
rás különösképpen kegyeibe foga-
dott volna minket, de sebaj! Mikor
lehet többet és jobban gyakorolni,
koncertekre felkészülni, mint folya-
matos zuhé idején? Hát még ha egy
rakás zenész-palánta össze vagyon
zárva önnönmagukkal és tanáraikkal
is, az idő meg szorít, hiszen az au-
gusztus 15-i érkezéshez képest első
koncert 19-én a balatonkeresztúri
templomban, a második 20-án a ba-
latonmáriai Onkormányzat ünnepi
rendezvényén.

Ugyhogy sok gyakorlás esett meg
ott biza', aki nem hiszi, járjon utána
- teszem azt szeptember 9-én, a ze-
nei Tagozat idei évnyitóján, este hat-

kor, a Reichel József Művelődési

Házban (Voltak ám - nem is kevesen
- akik már helyben, in situ utánajár-
tak, azaz bőséggel érkezett a nagyér-
demű Pilisborosjrenőről, Budapest-
ről, Pilisvörösvárról, szépreményű
utódaik koncertjeinek közönsége-
ként).

A műsorban volt minden, ami fül-
szemnek ingere(!): reneszánsz gitár
kvartett, hangszeres szólók a legkü-
lönbözőbb instrumentumokra (kis
kezek, reménybeli nagy mesterek),
majd az est betetőzéseként Erzsébet
és Jenő közös zenekara egy Bach és
egy Weber művet adott elő fergete-
ges sikerrel. Nem is maradt el a vas-
taps! Az utána következő gigantikus
fagylaltozásunkról a hajdan büszke
fehér ingek és a pilisborosjenői mo-
sógépek, valamint a falu hypo-
állománya mégjövő ilyenkor is lelke-
sülten regél majd.

Azután ez a jókora nagy zenész-
nép felült egy nem jókora, de elég

nagy buszra, hazajött - mert házig
hozták, onnan is vitték - és boldogan
élt, ... míg el nem kezdődött az iskola.
Minden bizonnyal azután is, melyről
meggyőző tanúbizonyságot teend
majd az év elkövetkezendő hangver-
senyein.

Anno dac. Pilisborosjenő, 2005. au-
gusztus 27.

Vas Katalin

Pilisborosjenői közreműködok
valának:

Tanárok: Kiss Dávid, Peltzer Ferenc,
Szénási Mónika, Vas Katalin
Növendékek: Balogh Borbála, Ba-
logh Imola, Dér Maruszka, Mikus
Adrienn, Nemes Aron, Nemes Kin-
cső, Nemes Réka, Peltzer Anna,
Slosár Ilona, Slosár Lívia, Üjházy
Domonkos, Varga Mónika.
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Befejezéséhez közeledik a Pilisborosjenői Onkor-
mányzat támogatásával tavaly vásárolt nemzetiségi táj-
ház felújítása. Az egykor lakás céljára szolgáló épület
rendkívül rossz, elhanyagolt állapotban volt, egyes épü-
letrészek felújítását életvédelmi szempontból is el kel-
lett végezni. A Német Kisebbségi Onkormányzat által
koordinált felújítás befejeztével az egész falu gazdago-
dik; egy olyan helyszíne lesz a hagyományőrzésnek, is-
meretterjesztésnek, képzésnek, amelyre mindannyian
büszkék leszünk.

A jelenleg négy helyiségből álló, szerényen, de mi-
nőségi munkával, felújított épületben kap mindenek
előtt helyet a nemzetiségi falumúzeum, az egybenyit-
ható közösségi helységek pedig kulturális rendezvé-
nyekre, találkozókra lesznek alkalmasak. Megújul a
telken található értékes boltíves pince is, amely igazi
borosjenői-weindorfí hangulatot lesz képes majd a lá-
togatók örömére varázsolni. Az ingatlanon a működő-
képességhez szükséges utolsó építési munkálatok foly-
nak, egy közös nagytakarítás után elkezdjük a múzeum
és a helyiségek berendezését, az őszi "kis" nyitást kb.
októbervégére tervezzük. A hivatalos, ünnepi megnyi-
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tásra a kertrendezés, kemenceépítés, stb. utánjövő ta-
vaszszal kerül sor.

A Kisebbségi Onkormányzat szervezésében rövide-
sen megjelenik a falu 2006. évi falinaptára. A helyi élet
és a gyönyörű környezetünk képeivel illusztrált kétnyel-
vű naptár amellett, hogy minden borosjenői ház dísze
lehet, ajándéknak is ideális. Következő számunkban
már a beszerezhetőség feltételeiről is tájékoztatjuk ol-
vasóinkat.

NÉMET BÖLCSELKEDÉSEK, MONDÁSOK

Vorsicht ist die Mutter
der Weisheit

Manchmal muss man einen
Finger opfern
Uni eine Hand zu retten

Manche reden, wie sie
denken und manche reden
wie, andere denken

Willst du mehr, so wünsch
dir weniger!

Az elővigyázatosság
a bölcsesség anyja.
Néha fel kell áldozni
egy ujjat, hogy
megmentsünk egy kezet

Némelyek azt mondják,
amit gondolnak, mások
pedig azt, amit mások
gondolnak

Ha többet akarsz,
kívánj kevesebbet!

Térítésmentes, elsősorban munkanélküliek vagy
pályakezdő fiatalok részére szervezett karriertanác-
sadást tart minden hónap második keddjén
18.00-20.00 között, legközelebb október 11-én, a
Polgámesteri Hivatal Kisebbségi Okormányzati iro-
dájában Kozáry Vilmos, a Dr. Pendl & Dr.
Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó cég ügyvezetője.
Kérjük, előzetesen a 337-108 telefonszámon szíves-
kedjenek bejelentkezni.

vetéfkedo

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi
Általános és Alapfokú Általános Iskola

zenei tagozata a Zenei Világnap alkalmá-
ból zenei műveltségi versenyt rendez

2005 szeptember 30-án 18.00 órátót

a Reichel József Műveiődési Házban.

Vérsenyzőket és érdeklődőket is várunk
szeretettel.
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A FALUNKERTcímu újság legutóbbi
számának vezércikke így kezdődött: "Au-
gusztus 20. Szent István Király, az Uj Ke-
nyér és a Magyar Alkotmány ünnepe."

Szeretném a főszerkesztő Windisch

László figyelmét felhívni arra, hogy ha a
cikkíró - jelen esetben Küller János pol-
gármester - butaságot ír, és azt megjegy-
zés nélkül közli egy újság, akkor azért a
főszerkesztő is felelős.

Ebben a címben nem csupán az a hi-
ba, hogy pl. a király szót - még Szent Ist-
ván esetében sem kell nagybetuvel írni,
hanem az, hogy volt itt egy rendszerváltás,
és azóta augusztus 20-a már nem az Al-
kotmány ünnepe.

Mit kell tudni augusztus 20-ról?
István királyt halála után néhány évti-

zeddel, 1083-ban szentté avatták, s ettől
kezdve augusztus 20-a nemzeti ünnep lett.

A másodikvilágháború után a kommu-
nista rendszer megszüntette Szent István
napját, és 1950-től kezdve augusztus 20-át
- a sztálini mintára létrehozott alkotmánv
dicsőítésére - az "Alkotmány napjá"-nak
nevezték. A kommunizmus megszunt, ve-
le együtt az Alkotmány napja is.

A Kádár rendszer évtizedeiben az "Uj
kenyér ünnepé"-nek is nevezték augusz-
tus 20-át, így próbálva ünnepélyessé tenni
a nagy nyári munkák befejezését, tompít-
va a tömegek, mindenek előtt a termelő
szövetkezetekbe kényszerített parasztok
ellenérzését.

Sokan azt feltételezik, hogy amikor
1949-ben a Szent István napot alkotmány
ünneppé változtatták, akkortól kell számí-
tani az új kenyér ünnepét is, sokan pedig
azt gondolják, hogy egy osi, egészen a kö-
zépkorigvisszanyúló hagyománnyal állunk
szemben. Valójában egyik vélekedés sem
állja meg a helyét. Az új kenyér átadásá-
nak ünnepe ugyanis nem szovjet minta
után született, de nem is ősi magyar űn-
nep. A szokás kialakulásának eredetét a
19. század végén, Darányi Ignác földmu-
velésügyi miniszter leiratában kell keresni,
amiben a földesúr és az aratók közötti "
patriarchális jó viszony" helyreállítását
szorgalmazza, aratóünnepek rendezésé-
vel. Az első magyar kenyérünnepet 1937-
ben Péter-Pál napján, Szegeden, a város
idegenforgalmának fellendítése érdeké-
ben rendezték. 1945 után azonban az új
kenyér eszmei kisajátításáért a különböző
pártok is harcba szálltak. Talán sokan em-
lékeznek még a párt főtitkárának arcképé-
vel díszített szocialista aratókoszorúkra!

Csak az állampárt bukása, az 1990. évi
szabad és demokratikus választások, és az

ezzel járó rendszerváltozás után vált le-
hetővé, hogy augusztus 20-a - államalapí-
tó Szent István ünnepeként - ismét nem-
zeti ünnepeink sorába kerüljön. Azóta
augusztus 20-a egyedül Szent István ün-
nepe. S az, hogy az új kenyeret akkor
szegjük meg, csak az ünneplés része.

Pilisborosjenő, 2005 augusztus 20.

Történ-Esz

LÖVAGLÁS
Olvastam az újság legutóbbi számában

a közterület felügyelőről. Tehát van. De
vajon hol van akkor, amikor a játszótér
melletti labdarúgó pályán valakik lovagol-
nak? Körbe-körbe.

Láthatőlag ott tanulnak lovagolni. Egy
ifjú hölgy ül a pálya szélén, valószínűleg ő
lovagoltat. A falu egyetlen, még valamire
való, és sportolásra tán még alkalmas pá-
lyáján?

Kérem, hogy azonnal intézkedjenek.

K.L

HOGY IS VAN EZ?
Nyílt válaszlevél az "En is kapok?"

című cikk írójához"
Tisztelt "Lacika"!

Sajnos attól tartok, hogy csak pusztán
megszokásból kezdem soraimat ezzel a
megszólítással, mivel az olyan embertár-
saimat, akik vádaskodnak, másokat rossz
hírbe hoznak anélkül, hogy vennék ma-
guknak a fáradságot, és valóban utánajár-
nának az állításaik igazának, mielőtt szé-
les nyilvánosság előtt mások becsületébe
gázolnak, én tisztelni nem tudom.

De nézzük csak az állításait. Tehát látta.
hogy többen is voltak, látta, hogy kanna is
volt náluk. Nem látta, hogy ki hozta és
honnan, pláne nem tudja, hogy miért, de
mivel a tűzoltó autóval marmonkannába is
tankoltak már, On szerint itt lopják az
üzemanyagot. Főleg ha valaki marmon-
kannába tankol az On szerint egyértelmű-
en gyanús, illetve szinte biztos, hogy lop.
Persze mindenki magából indul ki. Meg-
döbbent es mélységesen elkeserit ez a hoz-
záállás. En is láttam már sok polgártársun-
kat, akiknél bevásárlószatyor volt, még
sem arra asszociáltam, hogy most viszik
benne haza a lopott holmit, amit a közért-
ből emeltek el. Miért nem érdeklődött a lá-
tottakkal kapcsolatosan akár a helyszínen
jelenlévőktől, vagy ha kínos lett volna őket
ott helyben lopással, sikkasztással gyanúsí-
tani akár a tűzoltó egy-esület elnökétől,
vagy a parancsnoktól? Kérdésére szívesen
eimesélték volna, hogy valóban szoktak
marmonkannába tankolni üzemanyagot.
Szabályok írják elő ugyanis, hogy a kismo-
tor fecskendőkhöz, az aggregátorhoz, ben-
zinmotoros láncfurészhez rendelkezni kell

üzemanyaggal. A gépjármuveken is tárolni
kell tartalék üzemanyagot. Képzelje csak el
milyen remek cikket írhatna, ha a tűzoltók
egy oltáshoz kivonulva a kismotor fecsken-
dőt nem tudnák szükség esetén használni,
mert nincsen náluk üzemanyag csak az au-
tó tankjában. (Ksmotor fecskendő - acél-
keretre szerelt önálló motoros szivattyú,
amihez kannában viszik a tartalék üzem-
anyagot, mivel a rászerelt tartály nem tesz
túl hosszú muködést lehetővé.) Ezekkel az
eszközökkel végezték Pilisborosjenőn a
vízzel elöntött pincék kiszivattyúzását, a ta-
valyi árvíz idején a segítségnyújtást és ek-
kor még On sem nehezményezte, hogy a
szivattyúk mellett egy marmonkanna is
állt, amiből néha teletöltötték a gépek
üzemanyagtartályát.

Ezzel a szerkezettel vettünk részt a
2005. 7. 16-ánTápiógyörgyén megrende-
zett Tűzoltóversenyen és a több hetes fel-
készülés eredményeként női rajunk első,
férfi rajunk második helyezést ért el.

Ujságcikkének címében feltett kérdésé-
re "En is kapok?" azt üzenték, hogy NEM.
Az üzemanyag a tűzoltó egyesületé, ami-
ből eddig sem osztogattak senkinek.

Ijj. Komlós Tibor
tibike

TEGYŰKTO KRE,
ZÚZZUK SZÉT

Válasz a
"Filmforgatás Pilisborosjenőn"
cikkben szereplő állításokra

On 2005. július 3-án keresett meg en-
gem, mint a Pilisborosjenői Onkéntes
Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy tájéko-
zódjon a fílmforgatásra történt vízszállí-
tással kapcsolatosan.

Sajnos, mivel szabadságomról tértem
épp haza nem tudtam Onnek azonnalér-
demi információkat nyújtani, de termé-
szetesen utána jártam az ügynek.

Sajnálatos, hogy a válaszom a kérdése-
ire már nem érdekelte annyira, hogy újra
megkeressen.

Tehát lássuk a történteket egy másik
nézőpqntból, bár nem tartozom magyará-
zattal Onnek, mert a társadalmi szerveze-
tek belső ügyei még képviselőként sem
tartoznak az On kompetenciájába, mégis
szívesen informálom a nyilvánosságot,
akit On volt szíves félretájékoztatni, mivel
évek óta élvezzük a lakosság többségének
és községünk vezetésének bizalmát és tá-
mogatását.

A filmesek képviselője kereste meg
Komlós Tibor parancsnokot, hogy a tuzol-
tó egyesület díjazás ellenében legyen se-
gítségükre a vízellátásban. Mivel mind-
ketten korrekt szavahihető emberek meg-
állapodtak, hogy megkezdik a szóbeli
szerződés teljesítését, mivel a vízre sürgő-
sen szükség volt, és majd, ha szabadsá-
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gomról hazatértem utólag leszámlázásra
és kifizetésre kerül a szóban megállapo-
dott összeg. Ezek után Komlós Tibor fel-
vette a kapcsolatot a DMRV Rt. képvise-
lőjével, aki közölte, hogy a filmesek fizes-
senek ki 60 m3 vízfogyasztást, és akkor

megkezdhetik a szállítást. A befízetés
számlával igazoltan megtörtént, majd ezt
követően kezdődött meg a víz kiszállítása.
Tehát ez a vízfogyasztás a kiszállításkor
már ki volt fizetve a felhasználó által,
ezért ezt sem a tuzoltóknak, sem a falu-
nak nem kell újra megfizetni az On rioga-
tásával ellentétben.

Kifejezetten meglepett a cikkében sze-
replő következő bekezdés. "Es azt is úgy
sejtem, hogy ha a falu pénzéből fenntar-
tott önkéntes egyesület a falu tulajdoná-
ban lévő autóval pénzt keres, akkor abból
a falunak is kell kapni."

Elsősorban egy kis pontosítás. A tözol-
tó autóink nem a falu, hanem az egyesület
tulajdonában vannak, amiket külföldi tűz-
oltó egyesületektől ajándékként, támoga-
tásként kaptunk. (Nem a falu vásárolta)
Ennek ellenére természetesen ezek a jár-
művek a köz érdekében tevékenykednek.
Amikor támogatásért cserébe munkát vé-
geznek, mint jelen esetben is, a befolyó
pénzt az egyesület céljai elérésére fordít-
ja. Nem is tehetne masképp a törvény ét-
elmében. Bizonyára On is jól tudja, hogy
ha egy egyesület az önkormányzati támo-
gatáson kívül saját erejéből, szponzorok
által vagy munkával plusz pénzhez jut, azt
a törvény értelmében, saját alapszabályá-
ban meghatározott céljai eléréséhez hasz-
nálhatja csak fel. Ha akarná, sem tehetné
vissza az így megszerzett pénzt a falu kö-
zös kalapjába (az önkormányzat pénztá-
rába) hogy Ön, mint képviselő szabadon
dönthessen a felhasználasáról. Tehát a/a-
lu is kap belőle, hogy az On szavaival éljek.
Ebből is vásárolunk újabb felszerelést, fi-
nanszírozunk karbantartást, üzemanya-
got, szivattyúzunk elöntött pincéket, gará-
zsokat, segítünk, ahol tudunk

Végezetül szeretném elmondani, hogy
érzésem szerint az On részérö! egy folya-
matos lejárató hadjárat folyik a községünk
társadalmi szervezetei ellen, ami az írásai-
ból is kitűnik. Kezdődött ez a Nemzetiségi
DalkörreÍ, most úgy látom, az önkéntes
tűzoltók kerültek sorra. Talán legközelebb
a Sportegyesület lesz soron? Nem értem
miért zavarja Ont az a tudat, hogy vannak
még emberek, akik önként hajlandóak se-
gíteni, harminc fokos nyári kánikulában
hátukon tömlovel a Nagykevélyre felsza-
ladni, és anyagi ellenszolgáltatás nélkül a
szabadidejüket áldozva produktív munkát
végezni. Ha sikerül szorgalmas aknamun-
kája során ezeknek az embereknek a ma-
radék kedvét is elvenni bárminemű közös-
ségi tevékenységtől, ha arra kényszeríti
őket, hogy igaztalan vádakkal szemben
magyarázkodjanak, ahelyett, hogy a mun-
kájukat végezhetnék és végül megszűnnek
a még muködő társadalmi szervezetek,

milyen alternatívát kínál On? Mit hozott
létre eddig, ami a közösség érdekét szol-
gálta. (Nem képviselői muködéséról kér-
dezem, mert annak közösség érdekét szol-
gáló voltáról a vélemények igen megosz-
tottak) Ugy érzem On csak romboini sze-
retne. Nem zárkózom el az építő jellegű
kritika elől, de nem tudom értékelni a
"minden rossz, semmi sem kell" típusú
mentalitást, amikqr avégén büszkén állhat
a romok felett. - Es ezt is sikerült tönkre-
tennem - érzéssel.

Véleményem szerint az utóbbi évek-
ben a társadalmi szervezetek egy késpen-
gén egyensúlyoznak. A csökkenő anyagi
támogatás mellett, az emberek lelkesedé-
se is megcsappant, saját boldogulásukat
hajtják egy rohanó világban. Az önkéntes
segítő tevékenység javarészt társadalmi
megbecsülését is elvesztette, furcsán néz-
nek arra, aki társadalmi munkát végez,
vagy rögtön az anyagi érdeket feltételezik
mögötte. Ebben a kényes helyzetben vég-
zetes lehet a társadalmi szervezetekre a

nem építő jellegű, téves vagy elferdített
információkon alapuló kritika.

Előre jelzem, hogy nem vagyok hajlan-
dó több hónapig tartó újságcikk csatába
bonyolódni sem Onnel, sem mással. In-
kább a dolgomat szeretném tenni, mint
hogy meddő vitákat folytassak az újság
hasábjain. Természetesen a hozzám for-
duló érdeklődőket szívesen informálom

az Egyesületünk életéről. Onnek pedigja-
vaslom lépjen be tagjaink sorába, hogy
belülről megismerve munkánkat, tevé-
kenységünket, a köz javáért áldozva sza-
badidejét, akár hétvégén, akár szükség
eseíén éjszaka, képet kapjon az önkéntes
tuzoltók munkájáról. Szívesen látjuk.

Kucsera László

GÉPKOCSIKAT LOPOTT
Augusztus 22-én délelőtt furcsa jele-

netnek lehettek tanúi akik a Budai úton,
de legfőképp az Erdő útonjártak. Már ha
tudtak arra menni, mert a rendőrség GE-
PARD csoportja lezárta még a közeli uta-
kat is, hogy megtaláljon egy aznap reggel
Budapestről ellopott Opel személyautót, s
főként hogy ne tudjon elmenekülni se-
merre az, aki ellopta. Túl nehéz. dolguk
nem volt, mert az autóban nyomkövető
rendszer volt beépítve. A nyomok az Erdő
utcai nemrég még cukrászdaként üzemelt
házba vezettek. Epp szemben a Komlós
diszkonttal, azzal a házzal, ahol majd két
évig lakott Pilisborosjenő egyetlen rend-
őre. A GEPARD csoport nagyon gyorsan
és nagyon pontosan dolgozott, sikerült el-
fogniuk L. Menyhértet, és sikerült megta-
lálniuk az autót is.

A következő hírt adták ki augusztus
25-én:

"A Budapest Rendőr-főkapitányság
Gépjármű Bunözés Elleni Osztálya nyo-

mozást rendelt el - akkor még - ismeret-
len tettes ellen, lopás büntette elkövetése
megalapozott gyanúja miatt. A rendelke-
zésre álló adatok szerint az elkövető, a
Budapest II. Marcibányi téren 2005 au-
gusztus 22-én, 8 óra 15 perc körüli időben
eltulajdonított egy személygépkocsit.

A hathatós nyomozatí cselekmények
során megállapítást nyert, hogy a bűncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható L. Menyhért 46 éves buda-
pestí lakos, aki a fenti gépkocsit Pilisbo-
rosjenőn lévő egyik ingatlan garázsában
rejtette el, ahol a fenti szerv beosztottai a
GPS-központ segítségével rövid időn be-
lül, 2005 augusztus 22-én 11.00 órakor a
járművet megtalálták és elfogták a férfít.

A helyszínen a házkutatás során a nyo-
mozók - szétbontott állapotban - megta-
lálták a fenti szerv által körözött Opel sze-
mélygépkocsit, egy a Budapest Rendőr-
főkapitányság II. kerületi Rendőrkapi-
tánysága által körözött másik gépkocsit,
továbbá egy a Budapest Rendőr-főkapi-
tányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysá-
ga által körözött motorkerékpárt és több
gépkocsiból származó fedélzeti computer,
motorvezérlő elektronika és egyéb alkat-
rész is előkerült, melyek beazonosítása a
szakértők bevonásával folyamatban van.

Az ügyben a további eljárást - a férfi
őrizetbe vétele mellett - a Budapest
Rendőr-főkapitányság Gépjármu Bűnö-
zés Elleni osztály folytatja le."

Az elfogás szemtanúi szerint egy kami-
on - Pásztor Attila alezredes szerint azon-
ban egy nagyméretű teherautó - tolatott
be nagy nehezen a keskeny utcába, hogy
az egykori cukrászda házának legkülönfé-
lébb helyéről összeszedjék az ott talált
rengeteg lopott alkatrészt. A házban lakó
L. Menyhért sem tudott elmenekülni.
Pásztor Attila alezredes azt is elmondta,
hogy L. Menyhértet a bíróság előzetes le-
tartóztatásba helyezte. A vizsgálat bizo-
nyára hosszú időt vesz igénybe, olyan sok
alkatrészt találtak. A vizsgálatnak kell ki-
derítenie azt is, hogy L. Menyhért lopta-e
valamennyit, vagy az Erdő utcai ház or-
gazda-tanyaként is muködött-e.

Az egész elfogási procedúrát végig "él-
vezte,, a lopott autó tulajdonosa is, aki a
rendőrökkel együtt érkezett, s aki amikor
megtalálták a reggel ellopott autóját , iga-
zán boldog lehetett, hiszen arra még nem
volt ideje L. Menyhértnek, hogy az ő az-
nap reggel ellopott autóját is szétbontsa.
Egy takaró alól került elő az autó, amely-
nek jogos gazdája már azzal mehetett
Pilisborosjenőröl haza.



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

@ . ^ " 8. ; A . 1 ^ E?"
l. ^Se - i .

(fóth Géspár emlékének)

A

n

Csendes, nyugodt augusztusi éjszaka volt. A csillagok
mind fenn ra^ogtak az égen, csak egy-kettő gondolta meg
magát, és ha^taott az égi világot, hogy fényes csóvat húzva
alászálljon a'földre. Mikor az egyik leérkezett, valaki egy
nyitott ablakú szobában magára húzta a lecsúszott lepedot,
a' másik oldalára fordult, s aludt tovább, mély álomba
merülve...

Csengettek. Eltelt vagy fél perc, mire a parókia túlsó szo-
bájából az ajtóhoz értem.

'Gazsi bácsi áilt az ajtó előtt. Ugyanabban a kopott ballon-
kabátjában, mint mindig, elnyutt táskájával a kezében, csak
a botj'a nem volt nála. S nem volt rajta valaha aranykeretes
szemíivege sem, ami egyébként szinte mindig olyan piszkos

volt, hogy önmagában felért egy szürkehályoggal. Kicsit ösz-
szehúzott szeme, mindig derűs mosolya most még némi hun-
cut tekintettel is párosult, mint aki tudja, hogyjöttével meg-
lepetést szerez.

Csak álltam megkövülten és bámultam.
- Gazsi bácsi, te vagy az?!?
- Miért, ki lennék?

Dehiszen...
-Csak nem alkalmatlan időben jöttem? Nem akarok

zavarni...

-Nem, dehogyis... csak te... Gazsi bácsi, hogyhogy itt
vagy?!?Hiszente...

- . "meghaltál - ezt akartad mondani -ugye? Igen, és te
temettél. Túl szépen. Azért is jöttem, hogy megköszön-
jem, no meg hogy egy-két mondatodat helyretegyük.
Itt-ott annyi szépet mondtál rólam, hogy alig ismertem
magamra.

-De hát... Gazsi bácsi... téged elütött a metró... vagy
nem?

- Ugyan Gáborkám, nem ezt vártam tőled. Ugy csinálsz,
mmt akit meglep a feltámadás. Húsvétkor mindig olyan
szépen prédikáltál róla, hát most tessék, itt a bizonyíték:
Tóth Gáspár református presbiter személyesen. - Be-
mehetek?

- Hogyne... tessék csak - akarom mondani - gyere Gazsi
bácsi... segítek levenni a kabátodat...

Mire nyúltam volna érte, könnyed mozdulattal fölakasz-
totta a fogasra. Ugyanígy tette föl a kalapját is, fíatalosan, es
már ment is a szoba felé, s már huppant is le az ismerös fo-
telbe, törzshelyére, ha benézett hozzánk.

Én még mindig nem tudtam szóhoz jutni. Amíg Gazsi bá-
csi - vagy tudj' isten kicsoda - után botorkáltam, az agyam
lázasandolgozott: ...Van Gazsi bácsinak egy ikertestvére, és
az szórakozik velem?... Ki ez itt velem szemben?!?... Tán'
nem is Gazsi bácsit búcsúztattam el olyan szépen?... De
nem, a metró..., és hogy túl szépeket mondtam róla.. . akkor
ez itt mégiscsak Gazsi bácsi. .. vagy én vagyok hülye?... Vagy
hitetlen?... Igen, hülye vagy hitetlen, választhatok. ...Akkor
inkább hívő hülye. Ennyi egy lelkésztől mégiscsak
elvárható... Akkor hát legyen ez itt a fotelben igenis Gazsi
bácsi, aki meghalt és feltámadott, aki halott volt és él, és
visszajött, hogy a hitetlen tamásokat boldogítsa... "Boldo-
gok, akik nem látnak és hisznek. " En viszont látok, egy vi-
dám, derűs boldog Gazsi bácsit életnagyságban, amilyen
volt mindig... De hiszen prédikáltam is már erről: "Tamás is
megboldogult, amikor visszajött hozzá a Megboldogult... " A

boldogságtól ordítani tudnék... Szép kis felállás: egy meg-
boldogult mosolygós Gazsi bácsi, és egy hitetlen, értetlenke-
dő pap vele szemben... Azt már nem! - ő igenis most már
minden kétséget kizáróan Tóth Gáspár nyugalmazott tanító,
presbiter, hűséges egyháztag, akit 94 évesen elütött a metró,
akit illendőképpen elbúcsúztattam, és most visszajött, hogy
megköszönje. Nekem, aki igenis boldog vagyok, hogy újra
láttíatom. Hiszen mindig isszerettem. Most is szeretem. El-
jött megköszönni a búcsúztatót. Megható. Ő az első, aki
visszajön, és köszöni szépen. Rendes tőle. Másoknak bezzeg
ez nem jut eszébe, neki igen. Ez rá vall, ő Gazsi bácsi még
holtában is. Megköszöni, elrendezi. A túlzó mondatokat is
szerényen, ahogy egy református presbiterhez illik... Hogy
ez és ez azért nem voltam... hogy csak haszontalan szolga
voltam, és hogy egyedül Istené a dicsőség, soli Deo gloria. .
Igen, ez Gazsi bácsi, semmi kétség.

- Kérdezhetek valamit, Gazsi bácsi?
- Hogyne, parancsolj!
- Az újságok azt írták, hogy a metró elé ugrottál 94 éve-

sen. Mit szólsz ehhez a szemenszedett hazugsághoz?
Gazsi bácsi, te nem lehettél öngyilkos. Meglöktek, vagy
megszédültél?

- Á\\~, az újságokkal nem érdemes foglalkozni. Csak mo-
solyogtam rajtuk. - Hogy mi történt valójában? Fogal-
mam sincs. A nagynéném testvéréhez mentem volna
Komáromba, hogy me'glátogassam. En hál' istennek
még tudtam ide-oda járkálni, ő meg nem. Fél éve ágy-
hoz van kötve, nem tud felkelni, el kellett látni, be kel-
lett vásárolni neki, hisz nincs senkije rajtam kívül. Igaz,
szereztem egy asszonyt, aki fürdeti, mert azt én már
nem bírtam, de az mégiscsak más. Az pénzért van nála.
Hát ezért jártam át hozzá minden héten, a határörök
már ismerósként köszöntöttek. Most is oda indultam.

- De ezúttal más határörök köszöntöttek...
- Hát Gábor, sose gondoltam volna, hogy itt ilyen gyors

az átjutás... Kilencvennégy évem alatt ki tudja hányszor
mentem át ilyen-olyan határokon, de ilyen gyors és
könnyű egy se volt, mint ez. Be akartam szállni Pesten a
metróba, és már odaát szálltam ki - ennyi volt az egész.
S közben elhagytam a szemüvegemet és a botomat.

- De mintha egész jól megvolnál nélkülük, Gazsi bácsi!
Frissen mozogsz. Nem odaát vették el tőled, mint amik-
re már úgysincs szükséged?... Látsz jól, Gazsi bácsi?

- Mindent látok kristálytisztán.
-Akkor eredj innen, Gazsi bácsi. Te félelmetes ember

vagy.
- Ugyan Gáborkám, nem kutakodni jöttem én ide.
- Ez megnyugtat. De akkor hadd kérdezzem meg, ami iz-

gat: Milyen odaát? - Ha szabad kérdeznem...
- Kérdezni szabad, de - aki kiváncsi, hamar megöregszik

ugye ismered?
-És utána úgyis rögtön megtudja, igaz? Gazsi bácsi,

mondd meg őszintén, megígértették veled odaát, hogy
nem árulsz el a fentiekröl semmit, vagy legalábbis na-
gyon szukszavú leszel?

-Nem, csak nem hiszem, hogy sok újat tudnék neked
mondani. Hiszen te idelenn is a mennyei ügyek szakér-
töje vagy.

- Ne gúnyolódj, Gazsi bácsi. Te már mindent tudsz, én
meg még semmit, hiába prédikálok róla. Most tudhat-
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nám meg végre, hogy miket hordok én rólatok össze va-
sárnaponként. És azt legalább elmondod, hogyan lehet
bejutni a mennyországba?

- Mondtam már, hogy nagyon könnyen. A nagynéném
testvérét ápolni mentem, és egyszer csak ott találtam
magam. Ilyen egyszerű. Egyébként aznap elég sokan ér-
keztünk. Feltűnően sok fiatal irakival együtt jutottunk
át. Voltak gyerekek is...

- De hát azok mohamedánok...
- Odafönn nincs keresztény vagy muzulmán tagozat. Egy

kapun mentünk be mindannyian.
- Amerikai katonák is érkeztek?
- Elvétve egy-kettő. Többröl nem tudok, velük nem be-

széltem.
- Miért, az irakiakkal igen? Hány nyelvet beszélsz te Ga-

zsi bácsi? Én a magyaron kívül a csehről, szlovákról meg
az oroszról tudok.

- Odaát nincsenek nyelvi nehézségek. Mindenki minden-
kit megért. De neked még könnyebb dolgod lesz, mint
nekem, mert te három "holt nyelvet" is tanultál a teoló-
gián.

^- A humorod a régi, Gazsi bácsi. Váltsunk át latinra?
- Semmi szín alatt! Én odafönn a szlovákokkal is csak

magyarul vagyok hajlandó beszélni. Es tessék, ott derül
ki csak igazán, hogy értenek minden szót! Csak idelenn
játsszák az értetlent. - A múlt héten egyébként
Dubcekkel futottam össze, és kiértékeltük a '68-as ese-
ményeket. Már akkor is pontosan tudta, hogy nem ön-
ként vonultunk be hozzájuk, hát még onnan, magasról
nézvést! Amint látod, még pártfőtitkár is akad közöt-
tünk. Nem sok, de előfordul. - Egyébként szeretek oda-
fönn történészkongresszusokra járni. Idelenn is érde-
kelt a történelem, hát még odafenn! Az adott esemé-
nyekről végre mindig őszintén beszélnek. Es élő tanúk
Nincs szépítés, harag és elfogultság, s a végén együtt va-
csoráznak a volt ellenfelek. Már akik ott vannak.

- Mondanál neveket?
- Ne menjünk bele. Legyen elég annyi, hogy egy csomóan

nincsenek ott, akikröl azt gondoltam, hogy ott lesznek,
még többen vannak olyanok, akikről meg voltam győ-
ződve, hogy nem lesznek ott, és mégis ott találtam őket.
De a legnagyobb meglepetés az volt, hogy én is közéjük
csöppentem.

- Már megint a régi szerénységed, Gazsi bácsi. - S kivel
találkoztál még, akinek örültél?

Nem válaszolt azonnal. Látszott rajta, hogy elérzékenyül,
amikor felidézi ezt a találkozást. Tekintete párás lett, és egy
kicsit halkabban, a szívéből jött a szó.

- A feleségemmel. Odafönt várt rám, és szemmel tartott.
Amikor meglátott, a nyakamba borult, és mélyen a sze-
me'mbe nézve azt mondta, hogy boldog, amiért nem kel-
lett attól tartania, hogy elkerüljük egymást. Ez volt ne-
kem az igazi angyali üdvözlet, ami többet ért minden
mennyei fogadtatásnál.

Pár pillanatig hallgattunk. Aztán én tereltem másra a
szót, tovább faggatva.

- És kivel találkoztál még? Híres emberekkel is?
-Ó, sokakkal... Lássuk, vajon ki érdekelhet téged? -

Gondolkozott. - Például két napja Husz Jánossal be-
szélgettünk késő éjszakába nyúlóan. Mondtam neki,
hogy egyetemistaként milyen sokszor elmentem Prágá-
ban az emléktáblája alatt a róla elnevezett fakultás
előtt. - Képzeld, neki odafönn az a hölgy a házvezető-
nője, aki annakidején a rözsét vitte a máglyájára, Sancta
Simplicitas! Konstanzban szólította így először, és ami-
kor a profeszor úr után ő is felköltözött és megint talál-
koztak, maga mellé vette, és odafönn se változtatott a

megszólításon. - Hát így éldegélünk mi ott, tér és idő
nélkül, meglehetősen fura egy társaságban.

- Jó lehet nektek odafenn... Irigyellek érte. Mit taná-
csolsz, hogy majd odafönn mi se kerüljük el egymást? Ha
elárulnád, feltétlenül belevenném a vasárnapi prédikáci-
ómba is, mert ugye ez nem csak nekem érdekes. Nagyon
hasznos lenne. Persze, nem téged idézve, mert úgyse hin-
nék el, hogy itt voltál nálam. Bármit mondanék el nekik,
mint a te személyes üzenetedet, legyintenének rá, hogy
megbolondult a papjuk. De nekem azért mégis elárulhat-
nád, mit kellene tennem, hogyjóvátegyem mindazt, ami-
vel eddig az esélyeimet rontottam. Igérem, megfogadom
a tanácsodat.

Elnéző mosolyjelent meg a szeme sarkában.
Tőlem akarsz tanácsot kapni? Tóth Gáspártól? Nincs
mit mondanom, Gábor. Lelkész vagy, van Bibliád. Ha
akarod, még eredetiben, héberül és görögül is tudod ol-
vasni. Bár mostanában nem viszed túlzásba... A Bibli-
ádban mindent megtalálsz. Nem tudok én ahhoz sem-
mit hozzátenni. Olvasd, és megtudod. Isten szava töb-
bet ér Tóth Gáspárénál.

Látszott rajta, hogy hamarpsan menni készül. A táskáját
keresgélte, szedelőzködött. Ereztem, hogy már legfeljebb
csak egy utolsó kérdésre van idő, aztán indulni szeretne.

- Egyik napról a másikra hagytál itt minket, Gazsi bácsi.
Elmentél a metróval, és odafönn szálltál ki. Minden
szép, amit odaátról elmondtál. Ott vagytok újra együtt a
feleségeddel, boldogan, jó szemmel, gyors lábakkal,
frissen, üdén, épen, egészségesen. Jó ott nektek. - Ak-
kor viszont áruld el búcsúzóul, miért jöttél most
visszaközénk a földre? Mert azt ne mondd nekem, hogy
csak a búcsúztatómat megköszönni tettél meg ekkora
utat?!?

- Téged mindenképpen meg akartalak keresni. De való-
ban nem csak hozzád jöttem. Még ma, amint lehet, már-
is megyek tovább a sárga busszal, a metróval és a vonat-
tal. S ezúttal tudom, hogy a metró végigvisz a pályaudva-
rig, és a vonatot is elérem. Mert kétségtelenül szép a
mennyország, minden csodálatos odafönn, az egészsé-
gem is újra olyan, mint fiatalkoromban, mégis egyetlen
dolog hiányzik, amiért lekéretzkedtem: a szülőföldem. A
Komárom környéki falvak, Martoson a Bót, az iskola, a
lenti szűkebb hazám,.a Felvidék, a Csallóköz... Azt nem
elég csak messziröl és felülröl látnom. Néha oda kell
mennem, mert honvágy odafönn is van, persze... No és
ott van még a nagynéném testvére is. Az is lehet, hogy
most eljöhet velem, de ha még marad, felültetem, ágyne-
mut cserélek alatta, ellátom. Most aztán van is eröm hoz-
zá. Szüksége van rám. Elvégre őt gondozni, neki bevásá-
rolni indultam a múltkor is... A következő busszal...

Ebben a pillanatban kapcsolt be az ébresztős rádió. Ká-
bultan, mély álomból ébredve ültem fel az ágyban.

"Kossuth Rádió Budapest, hat óra, itt a Reggeli Ki-ónika. Hí-
reket mondunk. Közös magyar-szlovák kulturális vegyes bizott-
ság alakult a két ország között fennálló nézetkülönbségek és vi-
tatott kérdések tisztázására. Afelek az Európai Ünió tagjaiként
a jövőben a közös érdekek mentén és a jószomszédi viszony
szellemében kívánják kapcsolataikat rendezni.. .

Jóleső megelégedettséggel dőltem vissza a párnára, és
csuktam le a szemem. Gazsi bácsi már át is ért a határon.
Megérkezett haza. Mint rendkívüli és felülról meghatalma-
zott nagykövet már intézkedett is. Lám, a rádió is bemondta.

Uröm, 2005. augusztus
Isépy Gábor
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Pilisborosjenő Község Onkormányíat Képviselő-testületének
20/2005 (IX. 12. ) Kt. rendelete

Pilisborosjenő 014 hrsz-ú és 02/2 hrsz-u út között elhelyezhető
010, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/12, 013/13, 013/14 és a 013/28, 013/29,

013/30, 013/31 hrsz-ú földrészletek Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször
módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (3) c) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva Pilisborosjenő Pilisborosjenő,
014 hrsz-ú és 02/2 hrsz-ú út között elhelyezhető 010, 013/3,
013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/12, 013/13, 013/14
és a 013/28, 013/29, 013/30, 013/31 hrsz-ú földrészletek az Étv.
13. § szerint a szabályozási előírásokat szövegesen tartalmazó
Helyi Epítési Szabályzatáről az alábbi rendeletet alkotja ésjó-
váhagyja a területre vonatkozó Szabályozási Tervet, amely
együtt érvényes a 20/2002. (XII. 31. ) Kt rendelettel módosí-
tott 4/2002. (IV. 15.) Kt rendelettel.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

l.§
A rendelet kiterjed Pilisborosjenő településen lévő alábbi:

014 hrsz-ú és 02/2 hrsz-ú közutak közötti a 010, 013/3, 013/4,
013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/12, 013/13, 013/14 és a
013/28, 013/29, 013/30, 013/31 helyrajzi számú telkekre.

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasznál-
ni, telket alakítani, új épületet tervezni, kivitelezni, építési
munkát végezni, arra hatósági engedélyt adni csak az áltaiános
érvényű hatósági előírásoknak, a vonatkozó jogszabályoknak
és a jelen rendelet valamint a hozzá tartozó szabályozási terv-
lapon rögzítetteknek megfelelően szabad.

Szabályozási elemek '

2.§

1. A szabályozási terven jelölt kótelező ereju elemek:
a) Szabályozási vonal: a közterületet és nem közterületet

elválasztó vonal. Kötelezően betartandó szabályozási
elem. A meglevő és változatlanul maradó szabályozási
vonalak (jelenlegi közterület felé eső telekhatárok)
alaptérképi jelöléssel maradnak, azt grafikailag a sza-
bályozási terv nem tűnteti fel, a meglevő vonalakat nem
takarja.

b) Iranyadó építési vonal: a szaggatott építési vonallal je-
lölt vonal, ahol épületet lehet, de nem kell elhelyezni.
Az épületnek nem kell a vonalon állnia, attól a'telek
belseje felé elmozdítható, de az utca irányában azon-
ban nem.

c) Ovezeti határ választja el az egyes övezetek területét
egymástól. Az övezeti határvonal szabályozási terv ke-
retében módosítható. Az övezeti határ mindig telekha-
tárhoz kötött, a telekhatár mozgásával együtt mozog.

. d) Bdterületi határ a település belterületét'és külterületét
elválasztó vonal. A meglevő belterületi határ alaptérké-
pi jel, a tervezett belterületi határ első rendű vonal. azaz
csak településszerkezetí terv keretében módosítható.

e) Kötelező telekhatár jelöli azt a vonalat, mely telekmeg-
osztás esetén kötelezően betartandó, azaz a telekmeg-
osztás csak azon a vonalon jöhet létre.

f) Megszunteto jel jelöli a megszüntetendő vonalakat. A
közterület alakításával kapcsolatos megszűntető jel kö-
telező, a telkek egymasközötti alakításával kapcsolatos
megszuntető jelek javasolt megszűntetést jelölnek.

g) Építési korlátozással járó védoterület vonal keretezi a
ázokat a területeket, amelyen belül az övezeti előírá-
soknál vagy egyéb a tóziekedési eiőírásoknál leírt épí-
tési korlátozás betartandó.

h) Ovezeti jel jelöli az egyes terület-felhasználásokon be-
lül a különböző övezetek tartalmát. Az övezeti jel jelö-
li a területhasználatot a tört előtti betűjellel, a szá'mlá-
lóban a beépítési módot, maximális beépítési százalé-
kot, a nevezőben a megengedhető legna^obb .homlok-.

^atmagasságot (m) és a minimális telekterüle'tet (m2).
i) Beültetési kötelezettségjelejeloli tömbökben a minden-,

kori hátsó telekhatártól mért, 5m szélességű zöldfelűlet-"
ként kialakítandó terület. Mely területén építeni nem
lehet.

j) Szolgalmijoggal terhelt telek tulajdonosa köteles bízto-
sítani a közmuyek kialatításához, kezeléséhez, fenntar-
tásához és felújításához szükséges területrészt az üze-
meltető részére

k) Régészeti terület határa jelzi a 11128, 15/1-es régészeti
lelőhelyet és 100 méteres sugarát mellyel érintetftelek-
részekre a régészeti lelőhelyek védelmi előírásai betar-
tandók.

2. A szabályozási terven jelölt ajánlott, nem kötelező erejű
elemek:

Irányadó telekhatár az ajavasolt vonal, ahol a telek to-
vábbosztása megengedhető, de amelytől. - az övezeti
előírások telekméreteinek betartása eseten .- el lehet
térni.

3. A tervezett nem közterületi telekhatárok a telekmé-
retre és kialakításra vonatkozó előírások (telek^zéles-
ség telekmélység telekterület, stb. ) megtartásával épí-
téshatósági engedéltyel 'szabályozási terv nélkül is mó-
dosíthatók.

Terütetfelhasználás

3.§

1. A tervezési területen a következő területfelhasználási ka-
tegóriák fordulnak elő:
a) Lakóterület - falusias (Lf),
b) gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató,

(Gksz) " ~"'"" ~"""" "~"'&"-'
- jelentős zöldterületű kereske-

delmi, szolgáltató gazdaság
(Gksz/Z)

c) különleges terület - hulladék elhelyezésére, kezelé-
sére szolgáló terület (K/H),

d) közlekedési terület (a gyűjtőút területe).
e) vízgazdálkodási terület (V)

2. A terület közterületein elhelyezhetők:
a) köztárgyak (pl. szobor), utcabútorok és berendezési

tárgyak (pl. pad, esőbeálló)
b) a területfelhasználási egységhez tartozó utak (kiszolgá-

ló utak, kerékpár- és gyalogutak),
c) közművek létesítményei a szakági előírások szerint,

d) nyomvonal jellegű vezetékek (külön jogszabályok kere-
tei között),

e) a vízgazdálkodás építményei.

A telekalakítás és az építés általános eloírásai

4.§

1. A területen bármely övezetben telek továbbosztása, meg-
osztással új telkek kialakítása, a szabályozási tervben ter-
vezett telekosztástól való eltérés csak úgy történhet, hogy
a javasolt telkek területe, szélessége megfeleljen az adott
övezet előírásainak. Telekalakításra engedély csak akkor
adható, ha a kialakuló új telek közterületról közvetlenül
megközelíthető.

2. A területen az övezeti előírások (beépítési %, építmény-
magasság, stb. ) megtartásával az alábbi melléképítmé-
nyek helyezhetők el:
- kerti pihenő építmény
- hulladéktartály-tároló,
- kirakatszekrény,
- közmű-becsatlakozás építménye,
- kemence, kerti kandalló.

3. Előkertben építési korlátozás jellel jelölt utcaszakasz
mentén az előkertben pavilon és egyéb kiskereskedelmi
letesítmény és kocsibeálló építése nem engedélyezhető.

4. Uzemanyagtöltő állomás a területen nem létesíthető.
5. Ha a lakóépület telekterülete az övezetre előírt legkisebb

telekterületet 50%-nál jobban meghaladja, a beépítési %
számításánál az 50% feletti telektöbbletet csak 25%-ot le-
het figyelembe venni.

6. A lakótelek terepszint alatti építményeinek alapterülete a
telekre vonatkozó beépítési % szerint számított értéknek
legfeljebb kétszerese lehet, de nem haladhatja meg a te-
lekterület 25%-át.

7. A mellékfunkció épületének építménymagassága nem
lépheti túl a 2,5-3 métert.

8. A területen épületre építési engedély csak a teljes közmű-
ellátás megépülése után adható ki. Futési ill. technológiai
energiaként csak vezetékes energia használható, a szilárd
tüzelés nem engedélyezhető. Az építési engedély lakáson-
ként csupán egy fafutéses cserépkályha vagy kandalló lé-
tesítésének lehetőségét tartalmazhatja.

9. Szennyvizet szikkasztani a területen seholsem szabad.

II. FEJEZET
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

ELőtRASOK

*

sz
5m

A falusias

20%
800 m

lakóövezet

5. A.§

2

eloírásai (Lf)

Lf

1. Az övezetjellemzően lakóépületek, családi házak elhelyezé-
sére szolgál. A melléképítmények közül az OTÉK 'l. sz.
mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a),
c), e), f), g), h), m) pontokban meghatározott létesítmények
helyezhetők el. Mellék-funkciójú épület önállóan is elhe-
lyezhető, de egy telken belül legfeljebb két épület létesíthe-
tő. Személygépkocsi tároló építését épületen belül annak ré-
szeként vagy szervesen hozzá kapcsolva lehet engedélyezni.

2. Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával a
maximum 2 lakásos lakóépületeken túl elhelyezhetők:

- a helyi lakosság ellátását, vagy a turizmust és üdülést
szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épüle-
tek, kiskereskedelmi üzlet és árusítópavilon,

- oktatási, egyházi, szociális és egészségügyi építmények,
- háztartással kapcsolatos nyári konyha, mosókonyha, szá-

rító- és tároló építmények,
-a helyi állattartási rendeletnek megfelelő állattartási

építmények,
- kézműipari építmény
- portépítmények,
- személygépjármű-tárolók, melyek a szintterület 15%-ig

terjedően engedhető meg.
3. 1 Jzemanyagtöltő-állomások az övezetben nem helyezhe-

tők el.

4. Az övezetben minimum 5,0 előkerttel lehet építkezni.
(szabályozási tervlapnak megfelelően)

5. Az övezet területén:
a) szintterületi mutató legfeljebb 0,5 m2/m2

b) beépítési módja szabadonállő
c) a beépíthető legkisebb telekméret a 800 m2,
d) a telekszélesség minimuma: 16 m, maxumuma: 30 m,
e) a megengedhető építménymagasság alsó értéke: 3,5 m,

felső értéke: 5,0 m,
f) az övezetben a megengedett maximáiis beépítettség

2Ü%,
g) a telken a kötelező minimális zöldfelületi borítottság

50%,
h) jellemzően az utcavonalra merőleges gerincu, minimum

35°-os, maximum 45°-os hajlásszögű magastetős épületek
helyezhetők el.

i) legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra me-
rőleges méret 30 m

j) az építési telkek teljes közmuvesítettségűek
6. Az övezet telkein az állattartó épületek az állattartási sza-

bályairől szóló helyi rendelet, és a vonatkozó hatályos ál-
lategészségügyi előírások betartása esetén építhető.

7. Az övezetben áttört kcrítés vagy élő sövény létesíthető,
nielynek magassága nem haladhatja meg az 1,8 m-t. Tö-
mör kerítés az övezetben nem engedélyezhető.

8. Alápincézett épület esetén talajmechanikai szakvélemény
készítendő és az engedélyezési terv mellékleteként az épí-
tési hatósághoz benyújtandó.

9. A lakófunkcióhoz kapcsolódó parkolási igényt telken be-
lül kell kielégíteni.

10. A publikus funkcióhoz, mint a lakóterületen megjelenő
kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységhez kapcsolódó
parkolási igényt a gyűjtőutak esetében közterületen ki le-
het elégíteni, de a parkoló kialakítása a vállalkozót terhe-
li. Lakóutcáknál a parkoló igény teljes egészében telken
belül biztosítandó.

11. A területen csak olyan tevékenység folytatható, melynek
környezeti paraméterei kielégítik a lakóterületre előírt ér-
tékeket.

5/B.§

Lf
o

5m

20%

800 m2

1. Az övezet jellemzően lakóépületek, családi házak elhelye-
zésére szolgál. Mellék-funkciójú épület önállóan is elhe-
lyezhető, de egy telken belül legfeljebb két épület létesít-
hető. Személygépkocsi tároló építését épületen belül an-
nak részeként vagy szervesen hozzá kapcsolva lehet enge-
délyezni.

2. Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával a
maximum 2 lakásos lakóépületeken túl elhelyezhetők:
- a helyi lakosság ellátását, vagy a turizmust és üdülést
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szolgáló kereskedelmi, szolgáltatő és vendéglátó épüle-
tek, kiskereskedelmi üzlet és árusítópavilon,

- oktatási, egyházi, szociális és egészségügyi építmények,
- háztartással kapcsolatos nyári konyha, mosókonyha, szá-

rftó- és tároló építmények,
-a helyi állattartási rendeletnek megfelelő állattartási

építmények,
- kézműipari építmény
- sportépítmények,
- személygépjármű-tárolók.
melyek a szintterület 15%-ig terjedően engedhető meg.

3. Uzemanyagtöltő-állomások az övezetben nem helyezhe-
tők el.

4. Az övezetben minimum 5,0-15 m előkerttel lehet építkez-
ni. (szabályozási tervlapnak megfelelően)

5. Az övezet területén:
a) szintterületi mutató legfeljebb 0, 5 m2/m2
b) beépítési módja oldalhatáron álló
c) a beépíthető legkisebb telekméret a 800 m2,
d) a telekszélesség minimuma: 16 m, maximuma: 30 m,
e) a megengedhető építménymagasság alsó értéke: 3,5 m,

felső értéke: 5,0 m,
f) az övezetben a megengedett maximális beépítettség

20%,
g) a telken a kötelező minimális zöldfelületi borítottság 50%,
h)jellemzően az utcavonalra merőleges gerincű, mini-

mum 30°-os, maximum 45°-os hajlásszögű magastetős
épületek helyezhetők el.

i) legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra me-
röleges méret 30 m

j) az építési telkek teljes közmuvesítettségűek
6. Az övezet telkein az állattartó épületek az állattartási sza-

bályairól szóló helyi rendelet, és a vonatkozó hatályos ál-
lategészségügyi előírások betartása esetén építhető.

7. Az övezetben áttört kerítés vagy élő sövény létesíthető,
melynek magassága nem haladhatja meg az 1,8 m-t. Tö-
mör kerítés az övezetben nem engedélyezhető.

9. Alápincézett épület esetén talajmechanikai szakvélemény
készítendő és az engedélyezési terv mellékleteként az épí-
tési hatósághoz benyújtandó.

10. A lakófunkcióhoz kapcsolódó parkolási tgényt telken be-
lül kell kielégíteni.

ll. A publikus funkcióhoz, mint a lakóterületen megjelenő
kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységhez kapcsolódó
parkolási igényt a gyűjtőutak esetében közterületen ki le-
het elégíteni, de a parkoló kialakítása a vállalkozót terhe-
li. Lakóutcáknál a parkolóigény teljes egészében telken
belül biztosítandó.

12. A területen csak olyan tevékenység folytatható, melynek
környezeti paraméterei kielégítik a lakóterületre előírt ér-
tékeket.

A gazdasági övezetek előírásai

Kereskedelmi, szolgáltató gazdaság (Gksz)

6. A.§

SZ 35%
Gksz

7,5 m 1000 m2

1. Az övezetben elsődlegesen nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épület, kereskedelem ill.
nagykereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, raktározás
számára kijelölt terület.

2. Az övezetben szabadonálló beépítési móddal - egy telken
2 azonos funkciójú épülettel - és akciőszerűen beépült te-
rületek tartoznak.

3. Az övezet területén a nern jelentős zavaró hatású gazda-
sági épületeken túl elhelyezhetők:
- irodaépületek,
- sportlétesítmények és egyéb közösségi szórakoztató- és

oktató, létesítmények.
4. A területen nagyüzemi állattartáshoz szükséges épület,

építmény nem létesíthető.
5. Az övezetben minimum 5,0 m előkerttel lehet építkezni.
6. Epület csak az övezeti tervlapon jelölt építési vonalak

mentén vagy úgy helyezhető el, hogy az épület homlokvo-
nalának távolsága az utcai telekhatártól legalább 5 m, de
legfeljebb 25 m lehet.

7. Az övezet területén:
a) szintterületi mutató 0, 3-1, 0 m2/m2
b) a beépíthető legkisebb telekméret a 1000 m2, a maximá-

lis: 10000 m2,

c) az övezetben a megengedett minimális beépítettség
15%, a maximális 35%,

e) a minimális telekszélesség 30 m,
f) legkisebb (átlagos) telekmélység 30 m,
g) a megengedhető építménymagasság alsóértéke: 3,5, fel-

sőértéke: 7,5 m,
h) a legkisebb zöldfelületi arány a telek 40%
i) az építési telkek teljes közművesítettségűek

8. A telek a mindenkori hátsó telekhatárok mentén, 5 m-es
szélességű terület beültetési kötelezettséggel érintett. A
növényzet eltelepítése a használatbavételi engedély felté-
tele.

9. A megjelenő funkcióhoz kapcsolódó parkolási igényt tel-
ken belül kell kielégíteni.

10. A terűleten csak olyan tevékenység folytatható, melynek
környezeti paraméterei kielégítik a lakóterületre előírt ér-
tékeket.

Jelentős zöldterületű kereskedelmi, szolgáltató gazdaság
(Gksz/Z)

Gksz/Z
sz

7,5 m

6/B.§

35%
1000 m2

1. Az övezet dsődlegesen kereskedelem ill. nagykereskede-
lem, raktáráruházak számára kijelölt terület.

2. Az övezetben szabadon álló beépítési móddal - egy telken
tömbösített beépítéssel, max. 2 azonos funkciójú épület
elhelyezésével - beépült területek tartoznak.

3. Az övezet területén a nem jelentős zavaró hatású gazda-
sági épületeken túl elhelyezhetők:
- a tulajdonos, a használó, ill. a személyzet számára szol-

gáló maximum 1 lakás, az adott épület szintterületének
50%-án, maximum 300 m2 területen alakítható ki,

- irodaépületek,
- sportlétesítmények és egyéb közösségi szórakoztató- és

oktató,

egyéb városi szolgáltatást nyújtó létesítmények.
4. A területen nagyüzemi állattartáshoz szükséges épület,

építmény nem létesíthető.
5. Az övezetben minimum 5,0-15, 0 m előkerttel lehet épít-

kezni. A szabályozási tervlapnak megfelelően.
6. Az övezet területén:

a) szintterületi mutató 0,3-1, 0 m2/m2

b) a beépíthető legkisebb telekméret 1000 m2, a maximá-
lis: 3000 m2,

c) az övezetben a megengedett minimális beépítettség
15%, a maximális 30%,

d) a minimális telekszélesség 20 m,
e) legkisebb (átlagos) telekmélység 40 m,
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f) a megengedhető építménymagasság alsó értéke: 3,5, a
felső értéke: 7,5 m,

g) legkisebb zöldfelületi arány a telek 50%
h) az építési telkek teljes közmuvesítettségűek

7. A telek a mindenkori hátsó telekhatárok mentén, 5 m-es
szélességű terület beültetési kötelezettséggel érintett. A nö-
vényzet eltelepítése a használatbavételi engedély feltétele.

8. A megjelenő funkcióhoz kapcsolódó parkolási igényt tel-
ken belül kell kielégíteni.

9. A területen csak olyan tevékenység folytatható, melynek
környezeti paraméterei kielégítik a lakóterületre előírt ér-
tékeket.

Különleges Terület

Hulladékkezelok területe - szennyvíztisztító (K/H)

7.§

K/H
sz

5m
10, (50)%
1000 m2

1. Az övezetben csak a nem veszélyes települési-, ill. ipa-
ri/termelési szennyvíz kezeSésére ill. elhelyezésére szolgá-
ló épületek helyezhetők el.

2. Az övezetben a felügyelő személyzet számára szolgáló
tartózkodási helyiség, valamint szociális épület is létesít-
hető.

3. Az övezet területén a hulladékgazdálkodási létesítmények
az érvényes védőtávolságok betartásával helyezhetők el.

4. Az övezet területén:

a) építménymagasság 3,0-5,0 m,
b) beépítettség épületekkel 10%, további legfeljebb 50% a

szennyvíztisztító technológiai műtárgyaival, építménye-
ivel építhető be

c) a telken a kötelező minimális zöldfelületi borítottság
50%

5. A szennyvíztisztító létesítmény védőterülete a műtárgyak
határától számított 30 m-en belüli terület.

Vízmedrek és vízgazdálkodás területe

Vízgazdálkodási terület (V)

8.§

1. A vízmedrek és vízgazdálkodás övezetébe
a) a folyóvizek medrei és azok partjai,
b) a vízbeszerzési és a vízgazdálkodással összefüggő léte-

sítmények területei és azok védőterületei tartoznak.
2. Az Qvezetet a Szabályozási Te)-\' V jellel jelöli.
3. AV'övezetbe sorolt árkok, patakok, vízfolyások mellett

mindkét oldalon a meder élétől számított 4, 0^4, 0 m széles

fenntartási sávban kerítés nem létesíthető, a tulajdonos-
nak e sávban az illetékes szervek számára a mederhez va-
16 hozzájutást biztosítania kell.

Az építési-, telekalakítási- korlátozások

Védőterületek

9.§

1. Az övezet az országos főutak, gyűjtőutak közlekedési lé-
tesítmények védőtávolságával érintett telkeket tartalmaz-
za. Az övezet védőtávolságba eső területsávjában építke-
zés csak a szakági előírások által korlátozott formában,

külön szakhatósági hozzájárulással engedélyezhető. Az
övezet védőtávolságon kívüli területeit a korlátozás nem
énnti.

2. Az övezetbe a szennyvíztisztító védőterülete miatti korlá-
tozással érintett telkek tartoznak. Az övezetet érintő vé-

dőtávolságon belül szállásjellegíí, pihenési célú, intézmé-
nyi, továbbá élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-raktáro-
zás céljait szolgáló építmény, valamint üzemi méretű ál-
lattartó telep létesítése nem engedélyezhető. Az övezet
védőtávolságon kívüli területeire a korlátozás nem vonat-
kozik.

3. Eiőzetes modellezés alapján a vízbázisok, a távlati vízbá-
zisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények
védelméröl szóló 123/1997. (VII. 18. ) Korm. Rendelet
módosításában lehatárolásra kerülendő védőterületek
érinteni fogják a szabályozási területet.

III. FEJEZET
ÉRTÉKVÉDELEM

Régészeti lelohelyek védelme

10. §

1. Kiemelt régészetileg védett területen, tervezett földmun-
kák előtt (2001 évi LXIV törvény 22. § (3) bekezdése, va-
lamint 18, 2001 (X. 18) NKÖM rend. 14. §. szerint megelő-
ző feltárást kell végezni.

2. A régészeti lelőhelyek az örökségvédelmi törvény értel-
mében általános védelmet élveznek. A régészeti lelőhe-
lyek területén végzendő bármilyen építési vagy más föld-
munka, illetve telekalakítás esetében a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodáját szakható-
ságként meg kell keresni

3. Amennyiben az ismert régészeti lelőhelyeken kívül föld-
munkák során régészeti lelőhely nyomai és/vagy régészeti
leletek kerülnek elő, a Kulturális örökség védelméröl szó-
ló törvény (2001. évi LXIV. tv. ) 24. §-ában foglaltak sze-
rint kell eljárni, és értesíteni kell a Pest megyei Múzeu-
mok Igazgatóságát.

4. A régészeti területeket a szabályozási tervlapok jelölik.

TV. FEJEZET
EGYEB ELŐÍRÁSOK

A közmu és közlekedési területek alakítására vonatkozó elo-
írások

11. §

1. A területen áthaladó gyűjtőutat kétoldali fasorral, a lakó-
utcákat pedig legalább egyoldali fasorral kell kialakítani.
A tervezett vegyes forgalmú utcában a burkolatot úgy kell
megépíteni, hogy a fák, facsoportok, fasor-szakaszok vál-
tozatos csoportosításban, közvetlen, természetes talajkap-
csolattal legyenek telepíthetők. Egy utcán belül - kivéve a
vegyes forgalmúan kialakított utcát - csak azonos fafajta
alkalmazható.

2. A közterületeken önálló reklámhordozók nem helyezhe-
tők el.

3. A gyujtőúton és a lakóutcákban pavilonok nem helyezhe-
tők el.

4. A rendelet hatálya alá tartozó területen a közterületeken
pavilonok, önállő reklámhordozók nem helyezhetők el.



14 PlLISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 15

5. Ajárdánvaló parkolást a területen fizikai akadályok léte-
sítésével kell korlátozni.

6. Helyigényes utcabútorok (pl. pactok) csak a gyujtőiitak
2,25 m széles járdáin, illetve a vegyes forgalmú utcában
helyezhetők el úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára
legalább 1,5 m széles sáv maradjon. A területen csak egy-
séges megjelenésű utcabútorok alkalmazhatók. Kis hely-
igényű utcabútorok (pl. hulladékgyűjtő) bármely szabá-
lyozási szélességű utcában elhelyezhető a járdához kap-
csolódó zöldsávban.

Közlekedési területek és létesítmények

12. §

1. A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabá-
lyozási szélességét és védőtávolságát a szabályozási terv-
lap tartalmazza.

2. A közlekedési területre vonatkozó építésügyi hatósági
engedély kiadása, a területen belüli építési tevékenység
folytatása csak az illetékes közlekedési hatóság és a köz-
út kezelőjének előírása szerint és hozzájárulásával tör-
ténhet.

3. Országos út csak a lakott terüieti forgalomszabályozás
egyidejű bevezetése mellett, és az út kezelőjének hozzájá-
rulásával vonható belterületbe. A lakott területi forga-
lomszabályozás bevezetésének feltétele a legalább egyol-
dali beépítettség, az útkategóriának megfelelő közvilágí-
tás és járda megléte.

4. A 11105 sz út szabályozási szélessége a kialakult marad, uj
kerftés az út tengelyétől 15 méterre, új épület 30 méterre
lehet.

5. Az ún. összekötő út szabályozási szélessége az érintett
szakaszon 22 méter.

6. Az ún. tehermentesítő út szabályozási szélessége az érin-
tett szakaszon 16 méter.

7. Az új kiszolgáló utak szabályozási szélessége minimum 14
méter.

8. Az új vegyeshasználatú utak szabályozási szélessége mini-
mum 12 méter.

9. A vegyeshasználatú utcák burkolatát csak egységes szem-
léletben készült közlekedési, kertépítészeti és közmű ter-
vek alapján lehet kialakítani.

10. A területen elhetye zésre kerülő minden új létesítmény
parkolását az OTEK előírásainak megfelelően, telken be-
lül kell megoldani.

Közmuvek és hírközlés általános eloírásai

13. §

1. A közüzemi közműhálózatok és közmulétesítmények, az
- ivóvízellátás,
- szennyvízelvezetés,
- csapadékvíz-elvezetés,

földgázellátás,
- villamosenergia ellátás és a
- hírközlés (kábel TV), távközlés
hálózatait és létesítményeit közterületen kell elhelyezni.
Ettől eltérö esetben - ha az ágazati előírások azt megen-
gedik - szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a hálózat és léte-
sítmények számára területet biztosítani. Az elhelyezés-
nél az OTÉK vonatkozó előírásait az érvényben levő
megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell
tartani.

2. A közműhálózatok és létesítmények számára az előírások
szerint védőtávolságot biztosítani kell. A védőtávolságon

belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemel-
tető hozzájárulásával engedéiyezhető.

3. Uj útépítésnél a tervezett közművek egyideju kiépítéséröl,
a csapadékvizek elvezetéséröl, a közvilágítás kiépítéséröl
és a meglevő közmuvek szükséges egyideju rekonstrukció-
járól gondoskodni kell.

4. Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelye-
zésénél az ésszerű közterület használatra, a városképi
megjelenítésre, a környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és
az esztétikai követelmények betartására fígyelemmel kell
lenni.

5. Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és meg-
maradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védel-
méról gondoskodni kell.

6. Epületek építésére a teljes közműellátás (vízellátás, köz-
csatornás szennyvízelvezetés, a gyűjtőúton zárt csapadék-
víz csatornás, a mellékutcákban nyílt árkos felszíni vízel-
vezetés, villamosenergia ellátás, földgázellátás és távköz-
lés) biztosítása esetén adható engedély.

7. A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a
szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedé-
lyezhető.

8. A környezet védelme érdekében az energiaellátást veze-
tékes energiahordozóval kell biztosítani.

KÖZMÜVEK ÁGAZATONKÉNTI ELŐÍRÁSAI

VÍZELLÁTÁS

14. §

1. A területen szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapokról
kell biztosítani. A tuzcsapok távolsága a védendő létesít-
ménytől 100 m-nél kisebb, 5 m-nélnagyobb lehet.

2. A tervezési területen kút, egyéb vízkivételi mű nem léte-
síthető.

3. Házi vízbekötés csak akkor engedélyezhető, ha a szenny-
vízelvezető hálózat megépült és az ingatlan szennyvízbe-
kötése kiépült.

VÍZELV^ZETÉS

15. §

1. A tervezési területen vállalkozásként csak olyan tevékeny-
ség engedélyezhető, amelynél a kibocsátott szennyvíz
szennyezettsége a közcsatornára való rákötési előírások-
nak megfelelő. Ettől eltérö vállalkozás csak úgy engedé-
lyezhető, ha a keletkező szennyvíz előtisztítását saját tel-
ken belül megoldják és a csak így előtisztított szennyvizet
lehet a közcsatornába bevezetni.

2. Az elvezetett vizek niinőségének ki kell elégítenie a
34/1993. (XII. 23. ) KTM és a 8/1990. (IV. 30. ) KVM ren-
deletekkel módosított 4/1984. (II. ) OVH rendelkezésben
előírt határértékeket, illetve a mindenkori szabályozásban
előírtakat.

3. A területet határoló Borosjenői patak, melynek karban-
tartására a partéltől számított 4-4 méteres távolság szaba-
don tartandó, itt építmény nem helyezhető el.

VILIAIVIOSENERGIA-ELLÁTÁS

16. §

1. A villamosenergia ellátó vezetékeket (kis és középfeszült-
ség) csak földkábelekkel szabad megépíteni.

2. A villamosmu biztonsági övezetében végezhető tevékeny-
ségeket azok mikéntjét a tilalmakat és korlátozásokat je-
lenleg a 11/1984. (VIII. 22. ) IpM rendelet szabályozza. A
mindenkori szabályozásban előírtakat be kell tartani.

3. A közterületek kivilágítását kategóriába sorolásuknak
megfelelő módon kell biztosítani.

4. Elektromos hálózat csak földkábeles rendszerben építhe-
tő.

5. Transzformátor telepítése közterületen, tehergépkocsival
megközelíthető helyen történjen, az illetékes szolgáltató
előírásainak fígyelembe vételével.

FÖLDGÁZELLÁTÁS

17. §

1. Középnyomású földgázellátású területeken telken-
ként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A terve-
zett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokza-
tára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkert-
jében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatá-
raszerelhetőek.

2. Gázelíátó rendszerek létesítése esetében az MSz 7048-70

szabványban megfogalmazottakat be kell tartani.
3. Kisnyomású gázvezeték legkisebb távolsága épületektől

3,0 m, középnyomáson ez az érték 5,0 m.

HÍRKÖZLÉS

18. §

1. A távközlési építményeket a 9/2000. (IV. 19.) KHVM ren-
delettel módosított 29/1999. (X. 6. ) számú KHVM rende-
let szerint lehet elhelyezni.

2. Telefon, kábel és egyéb informatikai hálózat csak
alépítményes rendszerben építhető. légkábel, légve-
zeték nem létesíthető.

Zöldfelületi és környezetvédelmi eloírások

19. §

1. Közterületeken az útburkolatok, járdák megépítésével
egyidőben, a beruházás részeként a fasori sávokat is ki
kell alakítani és a növényzetet be kell telepíteni.

2. Közterületi fasorok telepítésénél legalább az ültetőgödör
1x1x1 m-es szelvényében talajcseréről, termőföld vissza-
töltéséröl gondoskodni kell. A fasorokba ültetett faegye-
dek élőnevelt faiskolai áruk, és legalább 10 cm törzsátmé-
rőjűek legyenek.

3. Közterületi fasorok, zöldfelületek, védő zöld sávok csak
az öntözőhálózat kiépítésével vagy az öntözési lehetőség
megteremtésével létesíthetők.

4. A területen parkoló - telken belül is - csak fásítottan
létesíthető, 8 beállóhelynél nagyobb kapacitású par-
koló esetén 4 beállóhelyenként egy előnevelt útsorfa
minőségű, faiskolában beszerzett lombos fa telepíten-
dő.

5. A rendelet területén csak olyaii tevékenység folytatható,
amely kielégíti a lakóterületre előírt környezeti (zajvédel-
mi és levegőminőségi) határértékeket.

6. A szennyezőanyagokra vonatkozó emissziós és immissziós
határértékek túllépését okozó új létesítmény elhelyezése
- illetve ilyenek üzemeltetése tilos.

7. Kontakt talajszennyezést és talajvízszennyezést okozó te-
vékenység nem folytatható.

8. Veszélyes hulladékok keletkezésével is járó tevékenysé-
gek csak a vonatkozó előírások szerint, az átmeneti
gyűjtés és tárolás szabályainak betartásával, a szakszerű
elszállítás és ártalmatlanítás biztosításával engedélyez-
hető.

9. A lakóterületen bűzt, kellemetlen szaghatást okozó tevé-
kenység nem folytatható.

10. Epítéselőkészítési munkák, tereprendezés során a munká-
latokkal érintett területen meglévő termőföld védelméröl,
előzetes letermeléséről, szakszeru deponálásáról és zöld-
felület létesítésénél való felhasználásáról az építtetőnek
gondoskodni kell. A termőtalaj szakszeru depóniában is
csak legfeljebb fél évig tárolható

11. Mélyalapozás, és -3,5 m-t meghaladó padlószintu
föld alatti létesítmények elhelyezése csak talajmechani-
kai szakvélemény alapján megengedett. Feltöltésre,
visszatöltésre szennyezett talaj, szennyezett termőföld
nem használható. A talajvédelmi hatóságtól beszerzett
előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem épít-
hető be.

12. A terület bármely telkére építési engedély csak a teljes
közműellátottság biztosítása esetén adható.

13. Szennyvíz csak közcsatornába bocsátható.
14. A teljes terület az érzékeny felszín alatti vízminő-

ség-védelmi kategóriába tartozik, amelyen a kategóri-
ának megfelelő vonatkozó határértékek betartása köte-
lező.

15. A szilárd kommunális, és termelési nem veszélyes hulla-
dékok, illetve veszélyesnek minősülő hulladékok az elszál-
lításukig csak zárt gyujtőedényzetben tárolhatók.

16. A veszélyes hulladékok csak átmenetileg tárolhatók a te-
rületen, kezelésük, ártalmatlanításuk a területen belül
nem megengedett.

17. Kívülről érkező - nem a területen belüli technológiából
származó - veszélyes hulladékok átmeneti tárolása sem
megengedett.

18. Uj létesítmény a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak az
adott területhasználatra érvényes határértékeinek túllé-
pésével nem helyezhető el.

19. Az építési munkából eredő zajterhelés nem haladhatja
meg az érvényes zajvédelnii határértékeket. Amennyiben
határérték túllépés következik be a megfelelő zajgátló be-
rendezések elhelyezése, a zaj és rezgésterhelésből szárma-
zó kárelhárítás a káros hatás keltőjének feladata. A véde-
lem-elhárítás módját az illetékes környezetvédelmi ható-
sággal történő egyeztetés és annak előírásai szerint kell el-
végezni.

Záró rendelkezések

20.§

1. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezését 2005. augusztus 31. napjától kell alkal-
mazni.

2. Jelen rendelet Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselőtestületének 20/2002 (XII. 31. ) Kt helyi rende-
lettel módosított 4/2002 (IV. 15.). Kt Rendeletével elfoga-
dott Helyi Építési Szabályzatával együtt érvényes.

Pilisborosjenő, 2005. augusztus 31.

Vargáné Vass Eva
jegyző

KüllerJános
polgármester
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Richter Sára
(Pilisborosjenő)

Csíkszentmihályi Réka
(Pilisborosjenö)

Csille Márti
(Pécs)

A textilművészek kiállítása
Pécsett a Parti Qalériában
szeptember 5-án nyílt meg,

A megnyitón a Deofolk
együttesjátszott

-áziorvosok ̂ jszakai iigyeleti beosztása
Éjszakai ugyetet:
EstelSőrátől
líeggel 8 őráig

Nappali ügyelet:
Otöni: 350-224, 351-286
Orvosá renáelő

Hétvégi íigyetet:
Szombat r^gel 8 ŐFátőI
HétfőreggeiSőráig

PtHsboro^eaő 33M08, B6487
Qrvosi remielo

2@85. sz^ptember
IS. DrFefaérBszter
lő. DrGaálOatiFfella
17. Dr Gelencsér Tainás
t$. ?>r Gelenesér Támás
19. Dr Kováes Levente
ZO. DrFehérBszter
21. Dr Gelencsér Tamás
22. Dr Ftehér Bszter
23. Dr Gaál Gabriella
24 Dr FehérEszter
25. Dr Fehér Eszter
26. Dr Kovács Levente
VI. Dr Fehér Eszter
28. Dr Oelenesér Támás
29. Dr Fehér Eszter
30. Dr CaálGabriella

2005. oletöber
1. Dr Fehér Eszter
2. Dr Pefaér Eszter
3. Dt Kővács Levente
4. Dr I'tehérEszter
5. Dr Gelencsér Tamás
6. Dr EehérEszte
7. Dr Gaál Gabriella
S. DrGaálGabrieUa
9. Dr Gaál Gabriella

10. DrKovács Levente
ll. E>rFehérEszter
12. Dr Gélencsér lamás
13. DrFehierEszter
14. Dr Gaál Gabriella
15. Dr Kovács Levente

Dr. Eehér Eszter
üröm, Kevélv u. 32.
lel. : 06-30-35-22-047
Dr. Gaát Gariella
üröm, Rákőczi F. utca 80.
Tbl. : 06-70-94-05-919
Dr. Kovács Levente
Uröm, Hönvéd ütca 24.
1eL: 06-30-49-35-324
Dr. Kovács Gábor
Uröm, Doktor utca 21.
.Ibl. : 06-30-98-27-055
Dr. Gelencsér Tamás
Ürom, Doktor utca 21.
Tfet. : 06-30-96-09-772
Di. Gyimesi Zoltán
Pilisborosjenő, Rőzsa u. 15.
lel. : 06-20-33-02-453

FELHÍVÁS
2005. AUGUSZTUS 2e-ÁN A PILISBOROSJENŐRÖL

20. 20-KOR INDULÓ AUTÖBUSZON ELVESZETT ESY |
FUJIFIUUI FINEPIX-5500TÍPUSU

Meditop
Gyógyszeripari Kft.

karbantartfei résiEfegp

top. hu
levélben: 2097 Rltoborosjenő,

Ady Endre. utca 1.
faxon: 06 (26) 336-041

dito
ogyszerípar

"r d i részlegebe ango
iven bes

NtSZTRÁTORT
keres azoRril bdépé e!

elentke^és önéietrajzza!
ailben' asfo@medstop

evélben

2097 Pilisliorosjenő,
Ady Endre. utca 1.

faxon: 06 (26) 336-041

- 31N35438 gyártési sz&nü -

DiarTAus

FÉNYKÉPE2ÖQÉP.

HAMASYSCASE 40TÁSKÁBAN.

KÉREMABECSŰLETES MEGTALÁLÖT. HOQY

. W& ititatom eBenében -

A 06-30/557 2482-es, vagy a 06-26/336 e33-as

TELEFONSZÁMON ÉRTESlTSEN!

TSS^SSS-^^. SSSí

,^

6-2Q m att Hiz épuletrész
a tireBátartreé telekrésszel vállálkozás részére bérbeató.

ÉrtSekiódni a 06 (30) 339-7288 telefonon
> 1 gpB^pIian í u eszi Etífö a* 4. szffli^ tehiÉ.
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Szívből gratulálunk...
Mici néni gyémáiit diplomája

\ , / .^ '
(fíészfetek az élménybeszámolókból)

A meghívó így szólt: Az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola tanárai és hallgatói szeretettel meghívják Ont és ked-
ves családját 2005. szeptember 3-án, szombaton délelőtt
10 órára a váci székesegyházban tartandó tanévnyitó és
díszoklevél átadó ünnepségi'e...

-Felemelően szép volt az ünnepség. A főiskola
énekkara latin misét énekelt, úgy, mint régen a
minket tanító apácák. Csupán az volt kicsit
szomorú, hogy azok, akik most kaptuk meg a
gyémántdiplomát, amit 60 év után adnak, már
elfértünk a templom egyetlen padjában.

Gröschl Györgyné, született Götz Mária - akit
mindenhol és mindenki Mici néninek szólít - 1945. jú-
lius 13-án kapta meg Zsámbékon a népfőiskolai tanítói
oklevelét, jeles eredménnyel.

--Elég kalandos volt. Abban az utolsó tanévben
dúlt a háború. Minket hazaküldtek a zsámbéki
internátusból. Pilisborosjenőról ketten jártunk
tanítóképzőbe. Márciusban elkezdtünk izgulni,
hogy lesz-e tanítói oklevelünk, ezért Babival be-
gyalogoltunk Pestre az angolkisasszonyokhoz,
hogy megkérdezzük a tartományi főnöknőt: mi
lesz velünk? A szerencse volt velünk. Epp oda
érkezett ugyanis egy zsámbéki apáca, akitől meg-
tudtuk, hogy megkezdődött a tanítás, mehetünk
vissza az internátusba. Ma már el sem hiszi senki,
hogy Zsámbékra is gyalog jártunk. Azok a ke-
resztes nővérek voltak a tanítóink, akik itt élnek
a mi falunkban.

"A tanítónak nem azért gratulálunk, mert megtanítja,
hogy kétszer kettő négy. Gratulálni ahhoz lehet, hogy ezt a
szép mesterséget választotta " - (Albert Camus)

- Igazából nem tanítónőnek készültem. Szerettem
volna egyetemre menni, tovább tanulni, és akkor
talán lehettem volna könyvtáros. De közbeszólt a
háború, apámat internálták, így megmaradtam
tanítónak. 1945 szeptemberében itt kezdtem, és
itt is fejeztem be a pályát 1982-ben. A pilisboros-
jenői katolikus iskolában kezdődött tanítói pálya-
futásom, ahová csak fíúkjártak. Ez az a ház, ahol
ma az Oregek Napközi Otthona van, az Iskola
utca elején. Volt állami iskola is - oda jártak a
lányok - a mostani iskolaépületben. Az államo-
sítás után, 1949-ben páros lábbal kirúgtak min-
ket, de Babival kettőnknek valahogy sikerült visz-
szajönni. Szegényt a nyugdíjba vonulás évében el
is temettük...

Es itt eltörík a fnécses. ..

- Már olyan sokan elmentek közülünk. Es idén a
lányom is...

Nincs elég vigasztaló szó. Túl közeli és soha nem mú-
ló a fájdalom. Még az sem segít sokat, hogy a férj, Gyurí
bácsi megpróbál viccelni, ahogy mindig szokott. Mici néni
kedves válasza az, hogy "vigyáznom kell rnár rá, pátyol-
gatni kell őt is, hogy ilyen jól bírja nyolcvanon túl. " Csak
akkor élénkül ismét a hangulat, amikor felidézem első

találkozásunkat. 11 éve volt, alig pár napja laktam itt,
amikor sietve jöttek értem: gyere gyorsan a Müvházba,
konferálni kellene magyaml. Német már van, a Mici néni.
Dugig tele volt a ház. Steinheimből érkeztek a vendégek.
Egykori kitelepítettek, rokonok, barátok. Es Mici néni sok
humorral, tele lelkesedéssel tartotta szóval a vendégeket.

- Elmúlt már az az idő. Nem jön már senki. Meg-
öregedtek, meghaltak. A fiatalok között meg
nincs kapcsolat. Az a kevés, ami van, leszűkült ro-
koni látogatásokra. Ha jön valaki, akkor is csak
pár órára áll meg itt. Inkább a Balatonnál lakik.
Teljesen megszűnt a régi nagy barátság, a jövés-
menés. Amikor elmentem nyugdíjba, attól az
időtől mi is nagyon aktívak voltunk itt a faluban.
Akkor kezdtünk a könyvön is gondolkozni.
Eredetileg családi krónikát akartunk írni, aztán
mégis amellett döntöttünk, hogy a falunkról össze-
gyűjtött sok dokumentumqt inkább a nagyobb
nyílvánosságnak szánjuk. Igy született meg a
"Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000" című köny-
vünk. Megalakítottuk a sváb klubot is. Ha jól
emlékszem 1980-ban. Sokan voltunk. Minden hé-
ten találkoztunk, és legalább egy órát kötelezően
énekeltünk. Akkoriban még egy-egy fellépésen
legalább harmincan álltunk a színpadon. Mi még
ismertük a dalokat. Most ezeket újra meg kellene
tanulni a jelenlegieknek. A régiek, akik még van-
nak, már nem tudnak, vagy nem akarnak szere-
pelni. Mára már a klub is teljesen más lett. Egyre
lejjebb megy minden. A kor is érezteti hatását, és
eljön az idő, amikor az ember azt mondja: elég
volt. De azt ne kérdezd meg, hogy mi miért hagy-
tuk abba...

Nem kérdezem, mert látom, választ nem kapnék.
Kifelé menet megtudom, hogy Mici néni amióta él, ebben
a Fő utcai házban lakik. Az ő családjáé volt, amióta
emlékszik. Ez régen a 103-as, később a 177-es számú ház
volt, de ez nem azt jelenti, hogy ennyi ház lett volna az
utcában. Gyerekkorában még a házakat számozták Pilis-
borosjenőn, s nem utca szerint. Kiérve a kapun, amely épp
szemben van az iskolával, még megkérdezem, vajon van-e
kapcsolata velük? "Nincs - feleli kissé lehangolva. Már
nem ismemek a mostani tanárok, nem is köszönnek. A
gyerekek se. Gyuri pedig következetesén mindig rájuk
köszön. " Búcsúzóul elmondom neki, hogy egy régi tanít-
ványával beszéltem, aki szó szerint ezt mondta: Mici néni
volt az egyetlen tanámnk, akit igazán szívünkbe zártunk."
Most végre egy kis fényt látok a szemében. Aztán meg-
szólal.

- Tudod én egész életemben azt csináltam, ami a
kötelességem volt.

Kedves Mici néni. Gratulálunk a gyémánt diplomá-
hoz, és sok erőt, egészséget kívánunk közelgő 80. születés-
napja alkalmából is. Szerelnénk ott lenni az ünnepségen,
amikor az arany és a gyémánt után a vas diplomát is
megkapja.

(varsányi zsuzsa)

Az idén Németországba utaztunk,
mégpedig egy szép községbe, Stein-
heimbe. Az iskolából mi hetedikesek és

nyolcadikosok mentünk. A Keleti pá-
lyaudvarról indultunk, egy kényelmes
vonaton. Már ott tanácskoztunk róla,

hogy miket mondjunk a családoknak,
miről beszélgessünk velük.

Amikor ott álltunk a németek előtt,

mindenkinek hevesen dobogott a szíve,
hogy hova kerül, de ahogy megtudtuk,
megkönnyebbültünk.

Másnap az iskolában találkoztunk
ujra, és mindenki beszámolt az él-
ményeiről. Ezután az iskolátjártuk kör-
be, és mi, gyerekek nagyon szépnek tar-
tottuk. Köszöntött minket az igazga-
tónő, és utána rendeztünk a sportpályá-
jukon egy MAGYAR-NEMET kézilab-
da meccset, amin mi nyertünk. A har-
madik nap Ulmba kirándultunk, a ne-
gyedik napon, azaz vasárnap, mindenki
a német családjával volt együtt. Sokan
strandra mentek, mások viszont kirán-
dulással töltötték az időt.

Hétfőn Heidenheim volt az úticél.
Itt sétáltunk a vadasparkban és egy
szép kastélyt látogattunk meg, délután
pedig szabadon lehetett nézelődni a
városban.

Az ötödik napon a vidámparkban
ültünk a söröshordóban, voltunk a
vizeskastélyban, amiröl a vízbe csúsz-
dáztunk le, oldalazva mentünk a hul-
lámvasúton, hajókáztunk egy tavon, és
sok más meglepetés várt ránk. Mind-
ezek mellett még egy poharat is kap-
tunk. A steinheimi iskola sportpályáján
játszottunk még egy utolsó meccset a
német gyerekekkel.

A hazatérés jó is volt, meg rossz is.
Ez az út öröm volt számunkra és kö-

szönjük mindazoknak a segítséget, akik
hozzájárultak az út létrejöttéhez.

Gyarmati Zsófia 8.a

Szerencsére jól kijöttünk újdonsült
barátainkkal. Focizni és kézizni vittek

minket, és bemutatták iskolájukat meg
a falujukat is.

Jártunk Ulmban, ahol megcsodál-
hattuk a Münstert, és a Münster erké-

lyéről a várost is. Két múzeumot is
meglátogattunk, de nekünk a fénypont
mégiscsak a vidámpark yolt. Mindenki
jól szórakozott a huliámvasutakon, s a
buszsofőr örömére csuromvizesen, de

boldogan indultunk vissza Steinheim-
be.

Elmondhatjuk, hogy a Németország-
ban töltött hét nagyon jól sikerült. Gya-

koroltuk a nyelvet és új élményekkel
gazdagodtunk.

Mankó Zsófía, 8.a

Sok múzeumot láttunk, egyikben
Pilisborosjenőről is voltak nevezetes-
ségek, melyet ott Heimatstubénak ne-
veznek. Sokan mesélték, hogy a közeli
rokonság, vagy a szomszédok tudnak
magyarul.

Gönyörű iskolájuk van uszodával,
tornateremmel együtt. A biológia te-
remben kigyót is láttunk. Egyik napon
768 lépcsőfokot másztunk meg, majd
egy kedves bácsitól mindenki kapott 10
eurót. A negyedik napon a családdal
voltunk, mi biciklitúráztunk, de sokan
strandra mentek. Nagyon klassz volt ez
az egy hét, és remélem, jövőre újra ta-
lálkozunk, de levélen keresztül még
tarthatjuk a kapcsolatot.

Nemes Réka 8.a

A várva várt nap június 16-ára esett.
Mikor megérkeztünk a pályaudvarra,
szívet szorongató érzés tört ránk, hogy
ki melyik családhoz kerül. Végül min-
denki elégedetten ment a saját ven-
déglátójával. Minden nap különböző
programokkal vártak minket a tanárok.
Amikor elérkezett az elbúcsúzás napja,
mindenki elköszönt német barátaitól.

Reméljük, jövőre viszontlátjuk őket
Pilisborosjenőn.

Farkas Lili, 8.a

A 2005-ös tanév befejeztét a rá két
napra következő németországi út ko-
ronázta meg. A hosszú út alatt minden-
ki azon tanakodott, hogy milyen csa-
ládhoz kerül majd. Az izgalom csak
fokozódott, amikor a heidenheimi vo-

natállomáson megláttuk a ránk váró
csoportot. Vegyes érzelmek töltöttek el
bennünket. Már akkor alig vártuk a
reggelt, hogy újra találkozhassunk. A
második nap délelőttjén körbevezettek
bennünket az iskolájukban. Mind-
annyiunknak nagyon tetszett az épület,
melyhez egy uszoda és egy sportpálya is
tartozott. A következő napok kirán-
dulással és városnézéssel teltek. Ulm-
ban egy magas templomtornyot is meg-
másztunk. Itt és Heidenheimben is szí-
nes kirakatokkal tarkított sétáló utcák

voltak. A legszebb élményeket mégis
szerintem a vidámparkban szereztük.

Sokan jó barátságot kötöttünk a
német fiatalokkal. Reméljük, jövőre
ismét találkozunk, de akkor már itt
Magyarországon!

Antal Evelyn 8.a

Iskolatej
A Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium a 2005/2006.

tanév őszi időszakára is meghirdette
iskolatej programját. A pilisborosjenői
általános iskolások már tavasszal is ré-
szesülhettek ebben a kedvezményben,
április elejétől június közepéig hetente
háromszor ihattak egy-egy poharas te-
jet ingyenesen az iskolában. Ekkor vá-
rakozáson felüli érdeklődéssel fogad-
ták a gyerekek ezt az egészséges italt.
Most ősszel az iskolatej programhoz az
Európai Unió és a központi költség-
vetés támogatásán ~túl a helyi önkor-
mányzatnak is a zsebébe kell nyúlnia,
hogy a gyerekek ingyen kaphassák meg
a tejet. Az iskolásokkal ezúton szeret-
nénk megköszönni a döntéshozóknak,
hogy az önkormányzat szűkös anyagi
forrásából lehetőséget teremtett az is-
kolatej program folytatásához. A Kép-
viselő Testület kedvező döntése ered-

ményeként október 3-tól december vé-
géig az iskola minden tanulója hetente
háromszor ihat ingyen poharas tejet.
Köszönjük!

Kádiné Pénzes Mária

"azt zengi, hogy magadbwz
j senki mg'ii"

(Shakespeare: Zene)

A zene világnapját ünnepeltük az
előestén, szeptember 30-án a Művelő-
dési Házban, iskolánk zenetagozatának
rendezésében.

Az ünnep idén zenei műveltségi
verseny formájában zajlott, komoly és
könnyú'zenei témákban egyaránt. A
játék részét képezte a zenei totó és hal-
lás utáni felismerés is. A megnyerhető
torták mindegyikét (kettő) az Ifjú Ze-
nebarát csapat érdemelte ki, s hogy e
cukrászati remekek mily azonnali si-
kert arattak, arró) ifjú kollégáink ruhája
árulkodott. A műsort vezető tanári

csapat - Bárd Judit (szolfézs), Szénási
Mónika (gitár), Kiss Dávid (zongora) és
Vas Katalin (gordonka) - nagy elége-
dettséggel nyugtázta a meglepően jó tu-
dásszintet. Bravó gyerekek!

Legközelebbi zenei eseményünk:
2005. november 18 - péntek -18 óra

Jenő napi koncert
Az immár hagyományossá vált ese-

ményre minden zeneszerető helyi és
nem helyi lakost szeretettel várunk a
Muvelődési Házba. (Aki Jenő(i), ve-
lünktart!)

Zeneiskola
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A Képviselő-testület szeptemberben egy ülést tar-
tott, szeptember 22-én. A Képviselő-testület a Lazarét
ingatlantulajdonosainak telekmegosztását elősegítendő
döntött arról, hogy a 08 helyrajzi számú vízfolyás meg-
nevezésű ingatlant az önkormányzati törzsvagyonban a
forgalomképtelen vagyontárgyak köréből a forgalom-
képes vagyontárgyak körébe sorolja.

A Képviselő-testület:
- megismerte az Allami Számvevőszék az Onkor-

mányzat gazdálkodási rendszerének egyéb szabálysze-
rűségi ellenőrzéséről készültjelentését és felszólította a
jegyzőt, hogy a Számvevői Jelentésben feltárt hibák és
hiányosságok megszüntetésére készítsen Intézkedési
Tervet, és azt a Képviselő-testület soron következő ulé-
sére terjessze elő a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ugy-
rendi Bizottságok írásos véleményével együtt.

- módosította a Pilisborosjenői Missziós Ház Ala-
pító Okiratát, Házirendjét valamint Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát.

- értékelte a Pilisborosjenői Missziós Ház intéz-
ményvezetői munkakörére pályázók pályázatát és úgy
döntött, hogy 5 év időtartamra Nagy Miklóst nevezi ki a
Pilisborosjenői Missziós Ház intézményvezetőjének.

- meghallgatta Küller János polgármester tájékoz-
tatóját az Onkormányzat évközi gazdálkodásáról, és
felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy a polgármesteri
tájékoztatóban felsorolt dokumentációk alapján a tá-
jékoztatót vizsgálja felül és tegyen javaslatot a Képvi-
selő-testületnek a gazdálkodás biztonsága megteremté-
séhez szükséges intézkedésekről.

- elfogadta a talajterhelési díjról szóló rendeletet.
- elfogadta az elektronikus ügyintézésről szóló ren-

deletet és úgy döntött, hogy az elektronikus ügyintézést
2006. szeptember 01. napjától vezeti be.

- elfogadta Pilisborosjenő Környezetvédelmi Prog-
ramját.

- elfogadta az Artemisia Med. Családorvosi Bt.
megállapodását és felhatalmazta Küller János pol-
gármestert a megállapodás aláírására.

- elfogadta a Rones Bt. szerződését és felhatalmaz-
ta Küller János polgármestert a szerződés aláírására.

A Képviselő-testület - tekintettel arra, hogy Küller
János polgármester a Képviselő-testület 2005. július 28-
án hozott, 169/2005. (VII.28.) Kt. határozata ellenére
nem írta alá a Protégé Consulting Pályázatkészítő és Ta-
nácsadó Kft. közbeszerzési szakértő megbízási szerző-
dését az Onkormányzat 2005. évi közbeszerzési ütem-
tervében meghatározott tárgykörökben (járdaépítés
kivitelezése, útkátyúzás - útkarbantartás, hulladékszál-
lítás/kezelés/feldolgozás, útepítés - felszíni vízelvezetés
tervkészítési munkálatai, Altalános Iskola beruházás
III. ütem) történő közbeszerzési eljárások pályázati ki-
írásának elkészítésére és az eljárások lefolytatására -
módosította a Protégé Consulting Pályázatkészítő és
Tanácsadó Kft. megbízási szerződését egyrészt a telje-

sítési határidő tekintetében, másrészt a kiírandó köz'
beszerzési eljárások tárgyköréből kivette a hulladék-
szállítás/kezelés/feldolgozás tárgykört, s helyette berak-
ta az Egészségház megépítése tárgykört annak érdeké-
ben, hogy az új Egészségház minél hamarabb elkészül-
jön (már amennyiben Küller János polgármester határ-
időben végrehajtja a Képviselő-testület ide vonatkozó
döntéseit, s nem akadályozza meg ezt a beruházást is).

A Képviselő-testület
- úgy döntött, hogy a 013 helyrajzi számú külterü-

leti földrészlet Fő úti oldalára készült - és 2005. augusz-
tus 31-én együttesen megtárgyait és rendelettel elfoga-
dott - Szabályozási Terv és Helyi Epítési Szabályzat, va-
lamint Településszerkezeti Terv módosításának elfoga-
dását megerősíti.

- úgy döntött, hogy a Pilisborosjenői Egészségház
engedélyezési terveinek elfogadásához a 253/1998.
(XII. 20.) Korm. rendeletben előírt 27 db parkoló közül
a hiányzó 10 db parkolóhelynek a Fő út 43. szám alatti
ingatlanon való elhelyezéséhez - tekintettel arra, hogy
ezen beépítetlen ingatlan jelenleg is parkolóként üze-
mel - hozzájárul.

- úgy döntött, hogy a Pilisborosjenő, Fő út 18. szám
alatt meglévő tűzoltószertár, orvosi rendelő és szolgá-
lati lakás bontási terveinek elkészítésére megbízza az
Ezüsthegy Epítész Stúdió Bt-t, és felhatalmazza Küller
János polgármestert a szerződés aláírására.

- úgy döntött, hogy Pilisborosjenő egyedi tájérték
kataszterének elkészítésére megbízza a Pagony Táj- és
Kertépítész Kft-t, és felhatalmazza Küller János pol-
gármestert a szerződés aláírására.

- úgy döntött, hogy a papi-földek bevezető szaka-
szán meglévőjátszótér és sportpálya területére, továbbá
a Temető utcaijátszótér területére, valamint a Vincellér
és a Vár utca között még meg nem nyitott utcaszakasz
körüli területre vonatkozó tervezői megbízást ad a Pa-
gony Táj- és Kertépítész Kft. számára játszóterek EU
szabvány szerinti kialakítása céljából, és felhatalmazza
Küller János polgármestert a szerződés aláírására.

- úgy döntött, hogy a Fő út 59. szám alatti
lakóépület értékbecslési dokumentációjának elkészíté-
sére megbízza a Poém Bt-t, és felhatalmazza Küller Já-
nos polgármestert a szerződés aláírására.

- úgy döntött, hogy az Iskolatej program keretében
az Altalános Iskola tanulóinak ellátására igényelhető
támogatás összegét (240.000,- Ft) az Onkormányzat
2005. évi költségvetésében megelőlegezi, valamint fel-
hatalmazza Küller János polgármestert tejtermékek vé-
telére szóló szerződés aláírására a Parmalat Hungaria
Rt-vel.

- úgy döntött, hogy lakossági fórumot tart 2005.
november 10-én 18.00 órai kezdettel a Művelődési
Házban. A lakossági fórumon a Nemzeti Autópálya Rt.
az MO útgyűrű Pilisborosjenőt érintő terwáltozatairól
tájékoztatja a lakosságot.

Helyszíni Tudósító
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Augusztusban - többekkel együtt
- megdöbbenve láttam, hogy On ár-
kot ás napokon keresztül a Budai
úton, miközben - tudomásom sze-
rint - minden hivatalos ügy áll az
önkormányzatnál amiatt, hogy On
nem ír alá fontos iratokat, számlá-
kat, megrendeléseket. Katasztrófa
idején igen dicséretes dolog, ha a
polgármester tevőlegesen segít, de
most nem erről volt szó.

Hivatali ideje alatt jó lenne, ha
néha körülnézne a falu más, lassan
járhatatlan útjain, a szégyenletes ál-
lapotú buszmegállókban, az illegális
szemétlerakóknál is. Es jó lenne, ha
példáyl tárgyalást kezdeményezne a
VOLAN társasággal arról, hogy a
reggeli órákban, amikor a legna-
gyobb a tömeg, akkor ne rövid bu-
szokat közlekedtessenek Pilisboros-
jenöre.

Tisztelt Polgármester Ur

Három éwel ezelőtt, amikor a
Képviselő-testület Oktatási Bizott-
ságának külsős tagja lettem, férjem-
mel együtt felajánlottam segítsége-
met Onnek. Mind a ketten jártasak
vagyunk az önkormányzati munká-
ban, hosszú évek óta dolgozunk
budapesti önkormányzatnál. Ugy
gondoltuk, szüksége lesz a segítség-
re mint kezdő polgármesternek, de
On, többszöri ajánlatunk ellenére
ezt nem kívánta igénybe venni. Pe-
dig úgy gondolom - eddigi tevéke-
ny-sége ismeretében - nem ártott
volna a segítség.

Hiába kapott meghívót bizottsá-
gunk valamennyi ülésére, egyetlen
egyszer sem tisztelt meg minket.
Pedig szerettünk volna Ontől sze-
mélyesen is több mindenről tájé-
koztatást kapni.

Például arról, hogy miért nem
került be mind a mai napig újra a
Képviselő-testület elé az Intézke-
dési terv. Ez az oka annak, hogy
mindeddig elmaradt az Onkor-
mányzati Minőségirányítási Prog-
ram szerinti vizsgálat az Ovodában.
Arra is kíváncsiak lennénk, vajon
miért nem fizették ki mindeddig a
zeneiskolai szakértő díját, aki mái
májusban elvégezte a rábízott fela-
datot. Az óvodai és az iskolai sza-
kértői ellenőrzés elvégeztetése is
törvényben előírt kötelessége az
önkormányzatnak.

De egyéb dolgok is foglalkoztat-
ják az itt élőket, akik intézkedé-
seket várnának Ontől.

Ezek a rövid buszok már a har-
madik megállóban tele vannak, így
sokszor lemaradnak a munkába
vagy iskoiába indulók, ha egyáltalán
időre megérkezik a járat. Ennek
rendbetétele is hozzátartozna a

községben élők jó közérzetéhez.
Három év alatt On "elfogyasz-

tott" három jegyzőt és egy megbí-
zott jegyzőt, de a Hivatal mégsem
működik úgy, ahogy kellene.

Tisztelt Polgármester Ur!
Kérjük, hogy a hátralévő időben

próbálja meg azt a feladatot ellátni,
amit vállalt. Segítse, és ne akadály-
ozza azt, hogy élhető, lakható fa-
lunk legyen.

Udvözlettel: Bódy Gézáné

ANYAKÖNYVI
HIMEK

PltistoorosjeBO feözségbea 2005.
szeptembér hénapbam

Elfaiiitiytak:

^rga József
(53 év)

Petotaslsy Jeiioaé Ihssy töára
(70 év)

IIIés Tibor
(51 év)

J-'ilisbei-QspaS, 2BQ5. szeptember 2§.

Keresztwy Amhő sk.
(aiyedcönyvwEeíig

Csillag-ok iilnek heg}'ein az éjnek,
a iTiesszeség köveil. szórják szívemre le
Ot lépés előre-hátra,
vi lág-oin hossza-vége.
Kövesen súlvosiil szívemre a béke.

(Obersovszky Gyula l

ÍEmCékezzünl<^ haCottainkra!
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Szeptember 5-én este a hagyományoknak meg-
felelően népes menet látogatott el villódzó gyertyafé-
nyekkel a kézben a Budára vezető régi út mentén álló
Rozália kápolnához. Az 1793. évi pestis és az 1831.
évi kolera áldozataira emlékezve töltöttek együtt
másfél órát az összetartozást, a hagyományokat kü-
lönösen becsülő lakosok. Jó alkalom volt ez is a régi
emlékek felidézésére, amikor még mind a három
keresztjáró napon "Bittagen" misét is celebráltak a
kápolnában.
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Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
(A Magyarországi Németek Országos Onkormányzata)

Nach den Wahlen der Minderheitenselbstverwaltungen
vom Dezember 1994 wurde auf der Elektorenversammlung
der deutschen Minderheit am 11. Márz 1995 die Landesselb-
stverwaltung der Ungarndeutschen gewáhlt. Sie ist das poli-
tische und kulturelle Reprásentationsorgan der Ungarn-
deutschen. Auf der Grundlage der Möglichkeiten, die das
Minderheitengesetz LXVI./1993 bietet, verfolgt die LdU eine
moderne Minderheitenpolitik. Das erklárte Ziel der Selbst-
verwaltung liegt im Erhalt und der Förderung der Sprache,
des geistigen Kulturerbes, der geschichtlichen Traditionen
und der Identitát der Ungarndeutschen. Dazu záhlen aufkul-
tureller Ebene die Bewahrung und Pflege der deutschen
Muttersprache, die Förderung des Deutschunterrichts im
ungarischen Schulwesen und der Austausch mit Deutschland
in Form von Partnerschaften und Programmen.

Die Verwirklichung der kulturellen Autonomie, d.h. die
Ubernahme von ungarndeutschen Institutionen in eigene
Trágerschaft, ist Schwerpunkt der Tátigkeit der L'dU.

Auf der Grundlage unserer rechtlichen Mittel wollen wir
gleichzeitig zur Förderung der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen der Republik Ungarn und seinen Nach-
barn, insbesondere den deutschsprachigen Lándern Osterre-
ich, Deutschland und der Schweiz beitragen.

Die Landesselbstverwaltung bildet die Dachorganisation
für landesweit 340 lokale Minderheitenselbstverwaltungen,
über 500 Kulturgruppen und ungarndeutsche Vereine.

Besseres kann kein Volk vererben, Jobbat, mint apáinak szokásait
Als der eigenen Váter Brauch. Nép nem örökölhet
Wenn des Volkes Bráuche sterben, Ha a nép szokásai kihalnak
Stirbt des Volkes Seele auch. Velük együtt elmegy a iélek is

Pilisborosjenő anno.
Egyhajósi ének: (részlet Gröschl György és Gröschl Györgyné Götz Mária:

"Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000" c. könyvéből)
Die Blume braucht Regen ^,.^u"" ""^i"" "x"""f.-"^_ A.-.".""_"-" "...;i

( "Uktőben estéken rózsatüzér ájtatosságra gyülekeztek a
hívek a templomba.

ttll^il^^^^^Í^^^^^E^^ Sietni kellett a betakarítással, mert elérkezett a novem-
ü Die Biu - me hraucht Re - gen. d7e" Er - de braucM ucht, ber elseje, Mindenszentek ünnepe és a halottak napja. Erre

az alkalomra mindenki rendbehozta és feldíszítette szerettei
"<....... "- _,._" ,-"-.-.. -.".-. _.".-.-4-_-, "..-,". -. .. ^..."- sírját. A munka miatt elhalasztott nagytakarítás is elkészült az

li tíer Hin,. me/ b^-cM Sier. ̂ , w^'die Nachf her - e,n - bricht. ÜDnePi SÜtéssel-fŐZeSSel GgyÜtt. Litánia Után a körmenet ment
a feldíszített temetőbe. A pap megáldotta a halottakat, a hí-
vek imádkoztak, énekeltek, majd mindenki gyertyát égetett az

Der Vogel Drawht Aste, wo s,- sein Nest draufbauf. g^alt rokonok sírjánál és a hosök szobránál. Másnap több-
der Mensch braucht sin Herze, daE man kam ihm Vertram. ny"-e 3 szomszéd falukban eltemetett rokonok sírját keresték

fel. Otthon szokás volt este minden elhunyt családtag számára
Ein Jüngllng muSte wandern, das fiet ihm so sctiwer, 1-1 gyertyát gyújtani és imádkozni."
da kam ihm beim Atischied sein Liebchen daher.

GERMANIZMUSOK
S/8 reicht ihm die Hande und weinet so sehr.

:-^

"Nehm an. ciu mein Geliebter, wir sehn uns nicht mehr.

?<7 Jahr war vergangen, der Jüngting ham zuríick,

da fand er keine Liebe, da fand er kein GIOck.

Da geht er in <Sen Friedhof, schaut hin und schaut her,

dorf fand er sein Liebchen tief tinter der Ercl.

Da kniet er sich nieder und weine! so sehr,

da denkt er an die Worfe: "Wir sehn uns nicht metir.'

Der Ofen ist nicht für dich geheizt
Auf der Strecke bleiben
Ein kluger Streich
Holz in den Wald tragen

A nemzetiségi rovatot Kozáry Vilmos szerkeszti

ez a rózsa nem neked nyílik
egy helyben topogni
egy okos sakkhúzás
a Dunába vizet hordani

Ingyenes, elsosorban munkanélküliek vagy pályakezdő fiatalok részére szervezett kar-
riertanácsadást tart minden hónap második keddjén 18.00-20.00 között, legközelebb
november 8-án, a Polgámesteri Hivatal Kisebbségi Okormányzati irodájában Kozáry
Vilmos, a dr. Pendl&dr. Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó cég ügyvezetője. Kérjük,
előzetesen a 337-108 telefonszámon szíveskedjenek bejelentkezni.
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JíeíclieÍ Józseí Művdődési Ház és Könyvtár hírei
Nyitva tartás: minden hétköz-

nap 14-21-ig
Hétvégén:

a rendezvények ideje alatt.

Könyvtár olvasószolgálati nyitva-
tartasa:

Hétfő: 17-1830
Kedd: 14-17 /új/
Szerda: 900-12C
Péntek: 1700-1830
A könyvtárban e-Magyarország

pont működik.

Immár hetedik éve szervezünk
kH-ánduló-környezetvédő táborokat
a nyáron, a 5-15 éves gyermekek
részére, augusztusban. Idén kísér-
leti jelleggel kitaláltuk hogy a német
nyelv használatával kiegészítenénk,
és német játékokat tanítanánk a
gyermekeknek. Ebben nagy segítsé-
gem volt: Michaela Silkinat és Csi-
szár Christine, akik velünk kirán-
dultak valamint Dezsőffy Zsóka, aki
az előkészítő munkákban segített.
Köszönöm azt a lelkesedést és len-
dületet mellyel részt vettek a tábor-
ban. A jövőben tovább szeretnénk
bővíteni, mert nagyon sikeres volt!

Aranyos beszámoló készült a
táborról, melyet Cojocar Dávid (10
éves) fogalmazott meg:

A német nyelvu kirándulós tábor

Augusztus utolsó hetében volt a
német kirándulós tábor. Az arról

szólt, hogy miközben kirándulunk
és játszunk németül is beszélünk.

Hétfőn és kedden sajnos esett az
eső, de szerdától beindult a tábor.
Akkor a Köves-bércre mentünk,
ahol .sjátszottunk és számháborúz-
tunk. Orülök, hogy többnyire az én
csapatom nyert.

Csütörtökön elsétáltunk a fílm-
forgatás helyszínére, ahol megen-
gedték a filmesek, hogy körülnéz-
zünk a felépített faluban. Láttunk
kacsákat, kecskéket is. Aztán el-
mentünk az egri várhoz, majd a
murva bányába is.

Pénteken kirándultunk az Ezüst-
hegyre. Utközben megtanultunk
egy német dalt, ami arról szólt, hogy
az ezüst hegy szelleme elrejtett egy
kincset.

A nap feladata volt, hogy valaki
megtalálja azt. Erdekes vetélkedőt
szerveztek nekünk a kíséröink. A
végén az én csapatom lett a győztes.
Mindenki sok finom csokival tér-
hetett haza. Köszönet az élvezetes
nyelvi kirándulós táborért Eva né-
ninek, Cristinének, Michaelának és
Barbinak.

Reméljük, találkozunk jövőre is!

A dal, mely a Paff, a bűvös sár-
kány dallamára íródott így szólt:

Geheimnisvoll
du Silberberg

vergirgst
deinen Schalz
wir kommen

und
wir suchen ihn
und fínden ihn

den Schatz!

Titokzatos
Ezüsthegy

elrejted
a kincsed
mi jövünk

es

keresünk

és találjuk
a kincset!

átékos utazás a Föld körül "át-
szóház/:

Belépő: 500 Ft/alkalom, testvé-
reknek kedvezmény!

Legközelebb:
november 5. szombat, 10-12 óráig

Ausztrália
december 10. szombat, 10-12 óráig

- Népek karácsonya

5 éves a Kerekes E üttes:

Október 114-én / pénteken/17 órától

ünnepeljük a nagy napot. Minden-
kit sok szeretettel várunk.

III. Dalos Találkozó:
Október 15-én /szombaton/ a
Kevélyhegyi Dalkör szervezésében.
Az immár hagyománnyá vált Dalos
Találkozóra ismét sok szeretettel
várnak mindenkit a szervezők. A
dalok özönéről 6 dalkör gondos-
kodik az ország számos helyéről
érkezve és természetesen a házi-
gazdák sem hagynak minket szép
dalok nélkül. A belépés ingyenes!

Márton na i vi aszsá ok:

November 11-én /pénteken/ 19 órá-
tól minden táncolni vágyót sok sze-
retettel vár a nemrégiben alakult
Weindorfer Tanzgruppe.

Me hívó

Qktóber 21-én 17 órakor egy kiál-
lítás keretén belül emlékezzünk '56
októberére, a kiállítást megnyitja
Küller János polgármester úr. Eb-
ben az évben először egy fáklyás
menettel folytatódna a megemlé-
kezés. A séta a Templom kertben
található emlékműnél érne véget,
ahol a fáklyákat letűzve, szívünket
kitárva, gondolatainkat egymással
megosztva emlékezzünk. (A fák-
lyákat a művelődési ház biztosítja.)

Pályázati feíhívás!
"Készíts Betlehemet" címmel pályázatot hiróet a Reiche! Jozsef
yövelődiBsi Ház é§ Könyvtár.
Á pétyázat célja:
Á ktátlftás helyszíne:
Pátyázók teöre:

PélyázN hatérideje:

kiálttáR
N&>lQdéRs hláz nagyterme
1. minden tefmészgtes személy
2. aikotó osaport (ph oszt^tózösség)
2006. <áec@mb@r 18. (pént@t<) 16 óra

A terve^ett kiéllftás 17-23-jg lekjnffiető meg a MÍR/elődési Ház
fíagyteri-nében.

I. d|: 5000 Ft értékű tönyvLáalvány
II. di|: 3000 R értékű könyvuttívány
IB. dií: 2000 Pt értékű teonyvutaNány

Eredményllirdetés: december "(7-én 16 orator a kiállftás megnyi-
tóján.
A beactott pátyamunNáNM Répzőmuvészekbol á!!ó zsűri értékell.
A Mállitott műY@kCt 23-án a készftő szeméfyesen elviheti 14-1 C óra
NÖZQtt.
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Tisztelt Szerkesztőség!

A HÍRMONDÓ 12. évfolyam 9.
számában elolvastam azt a cikket
amit "egy pilisborosjenői édesanya"
írt Küller János polgármesterhez,
ez késztetett arra, hogy néhány sort
írjak és a következő számban kérem
válaszként megjelentetni!

Már többször tapasztaltam, hogy
az újságban leginkább a "piszkáló-
dó" cikkek kerülnek címlapra és a
cikk írói nem nevezik nevén magu-
kat valószínű nem merik vállalni
amit leírnak (akkor nem kell cikket
írni).

Az lenne a kérdésem miként ju-
tott "egy pilisborosjenői édesanya"
az Általános Iskola adataihoz, kin
keresztül folytatta kutakodásait és
kitől tudja hogy a Polgármester úr-
nak mire van a Képviselő-testület-
től felhatalmazása és mire nincs?

Ha ismeretségi köre ilyen széles
akkor javasolnám, hogy induljon a
következő választásokon - de még-
se, mert ilyen embernek ott nincs
helye aki nem vállalja a következ-
ményeket és valószínű csak a szavak
embere.

Egy nagyon fontos megjegyzés:
az Onkormányzat nem Küller Já-
nos!

Azzal egyetértek "egy pilisboros-
jenői édesanya"-val, hogy a falu
nem igazán fejlődött és az utak né-
hol járhatatlanok, de ez nem csak a
"Küller-ciklus" óta van így.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a
falu "nagytakarításán" igen kevés
ember volt jelen és úgy tudom, hogy
amikor kialakult ajátszótér elhang-
zott egy olyan kijelentés miszerint a
szépítését, tisztán tartását a szülők
fogják társadalmi munkábavégezni.

Nagyon felháborítónak tartom
"egy pilisborosjenői édesanya"
azon kijelentését, hogy azt állítja
Polgármester úrról - nem szereti a
gyerekeket.

Ugy gondolom nincs joga a Pol-
gármester Ur magánéleti dolgaiban
"kutakodni" - személyiségi jogok

megsértése - szankciókat von maga
utan.

Szeretném ha a "pilisborosjenői
édesanya" megnézné, hogy kikből
áll a képviselő testület, mennyire
segítik a polgármester munkáját.

A képviselők a polgármesterrel
együtt - hiszen ez egy testület - a
falu szépítésével, fejlesztésével kel-
lene hogy foglalkozzanak nem az-
zal, hogy állandóan feljelentik a
polgármestert és helyettesét, hátrál-
tatják a munkákat.

Ha ezekre fényt derítene az édes-
anya akkor nem tenne magának
szemrehányást amiért Küller János-
ra szavazott.

Bízom benne, hogy 2006-ban is-
mét Küller János képviseli Pilisbo-
rosjenőt a Polgármester Ur szemé-
lyében azzal a különbséggel, hogy a
jelenlegi képviselők közül nem lesz-
nek ott azok akik nem méltóak ar-

ra, hogy a testület tagjai legyenek.

Pilisborosjenő,
2005. szeptember21.

Egy pilisborosjenői édesanya

Kedves Pilisborosjenői
Edesanya!

On ugyanúgy, mint bárki más fa-
lunk lakói közül, hozzájuthat az Al-
talános Iskola adataihoz, pl. abból a
polgármester kifejezett utasítására
nemrégiben megjelentetett yaskos
könyvecskéből, amelyben az Onkor-
mányzat 2005. évi költségvetésé-
nek mellékletei, valamint a 2004.
évi zárszámadása volt olvasható.
Ennek a kötetnek első 48 oldalát, a
költségvetés mellékleteit a jegyző
(helyesen) nem tartotta szükséges-
nek újságban is megjelentetni a ma-
gas előállítási költségek miatt. Egy
korábbi újságban jelezte, hogy azt
bárki megtekintheti a polgármesteri
hivatalban. A polgármester úr
azonban ezzel nem értett egyet,
ezért megjelent annyi példányszám-
ban, hogy minden postaládába ju-
tott belőle. Ez csaknem fél milliójá-
ba került a falunak. Ennek a kötet-
nek minden adata helyes. Ha ebből
nem, akkor - mivel az adatok köz-
érdekűek - a polgármesteri hivatal-
ban kért felvilágosításból mindenki
mindenről értesülhet.

Levelének további részéhez:

- Igaza van. Küller János nem az
Onkormányzat! Ot a falu pol-

gármesternek választotta, aki-
nek feladata a képviselő testület
határozatainak végrehajtása,
valamint - a jegyző hathatós
közreműködésével - a hivatal
irányítása. Döntse el, elvégzi-e
kötelező feladatait a polgár-
mesterünk, és vajon hivatása
magaslatán áll-e a Hivatal?

- Orülünk hogy egyetért: "a falu
nem igazán fejlődött, az utak
néhol járhatatlanok, de ez nem
csak a Küller ciklus óta van

így". Valóban.
Hosszú évek fejetlen tervezése
és gondatlansága kellett a mos-
tani állapot kialakulásához. A
"Hetek" éppen ezen szeretné-
nek változtatni. Ok nem ülnek a
képviselő-testületben hosszú
évek sora óta úgy. mint a másik
négy képviselő és a jelenlegi
polgármester, akik eddigi te-
vékenységükkel hozzájárultak
ahhoz, hogy mára így nézzen ki
Pilisborosjenő.

- Kedves Levélíró! Hogy kevesen
voltak a falu nagytakarításán?
Társadalmi munkát nem illik
számon kérni. De ha már meg-
tette, akkor a tények kedvéért:
az OPE - Falunkért újság fel-
hívására egy kézen megszámol-
ható, míg a Községvédő Egye-
sület felhívására több mint 40
ember jött szemetet szedni. A
játszótér szépítését és takarí-
tását pedig - legutóbb október
1-én - kisgyerekes szülők végez-
ték.

- Es még egy apróság: nemré-
giben olvashatott arról a Hír-
mondóban, hogy Küller János
polgármester feljelentette a
képviselő-testületet, ami pert
azután első fokon már el is

vesztett. Ennyit arról, hogy a
képviselők feljelentgetéssel
akadályozzák a polgármester
munkáját.

Végezetül szeretnénk nyomaté-
kosan felhívni figyelmét arra, hogy
szerkesztőségünk nem "piszkoló-
dik", hanem tényeken alapuló cik-
keket közöl. Névtelen leveleket pe-
dig addig, amíg azok megfogalma-
zása, nyelvezete nem sért másokat.
Az On névtelen levele még ebbe a
kategóriába esett.

(A szerkesztőség.)
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Minden reggel átutazok Urömön, s hétről hétre újabb és
újabb pozitív változásokat látok. A nyáron egy ötletes alko-
tótábor eredményeképpen egy nagyon szép kőtalapzat ké-
szült a főtéren. Megkérdeztem a szervezőket: erre a talap-
zatra egy bronzszobor kerül a későbbiekben elhelyezésre.
A múlt héten két új buszmegálló építésén serénykedtek.
Szóval Uröm szorgosan épül-szépül.
Pilisborosjenő pedig mindeközben szépen lepusztul. Ne-
künk nincs olyan polgármesterünk, mint az ürömieknek.
Igaz a miénk főállásban nem csinál semmit, míg Laboda
Gábor egyrészt sikeres vállalkozó, másrészt országgyűlési
képviselő, s csak harmadrészt sikeres polgármester. A két
ember között egy igazi különbség van: a munkához való
hozzáállás. Nekünk még egy évig ezt a tohonya bercit keil
élveznünk, aki csak dumál, s mindent a képviselő-testületre
fog, de semmit nem dolgozik. Még a cikkeit is az élettársa
írja azöldújságba..
Nem igaz, hogy nincs ebben a faluban egy dolgos ember -
legyen az férfí vagy nő -, aki hasonló hozzáállású, mint az
ürömi Laboda Gábor, s méltó polgármesterünk lehetne!
Nézzünk szét baráti társaságunkban, vagy adjunk fel állás-
hirdetést, vagy keressünk fel egy profí fejvadász céget. Ke-
ressük meg Pilisborosjenő új polgármesterét! Egy olyan
embert, aki még nem volt képviselő, polgármester, vagyis
érintetlen a helyi önkormányzati harcokban. 2006. őszén
válasszunk meg egy ilyen embert polgármesternek! S.O.S.!
Pilisborosjenő polgármestert keres! S.O.S.!

Cruyff

Üdv!
Nagyon régen fígyelem már Pilisborosjenőt, nem olyan ré-
gen már itt is lakom, de ami itt van az elszomorító. Van egy
falu Hatvan mellett ahova nagyon sűrun járok. Nagyon
sokszorjárok be az Onkormányzatba, de a különbség az ol-
tári. Sokkal rosszabb adottságokkal rendelkezik, mint Pilis-
borosjenő, de ott sokkal jobban működnek a dolgok. Nem
tudom lakosság és az alkalmazottak arányát, de az a falu
nagyon sok dologra pályázik. Epítettek egy kúriából motelt
(panzió szerűség), bérházat, utakat, buszmegálló, tó stb
EU-s pénzből.
Ennek a falunak csak másolni kellene a jó példákat. Kicsi,
rugalmas, csapat kell a jó irányításhoz.

Szabolcs

HellóSzabolcs!

Abszolút igazad van! Kicsi, rugalmas csapat kell a jó irá-
nyításhoz. Nekünk azonban nincs ilyen csapatunk ebben a
Hivatalban. Ennek pedig egy oka van: itt is fejétől bűzlik a
hal, mint mindenhol. Nem véletlen, hogy a Hivatal pontos
neve: Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatalt a
polgármester irányítja és a jegyző vezeti. A mi polgármes-
terünk 2002 óta kikészített 2 jegyzőt és 1 jegyzőhelyettest.
A mostani jegyző is az idegösszeomlás szélén áll. Ily módon
a mi polgármesterünk úgy irányítja ezt a Hivatalt, hogy
egyúttal szét is zilálja azt.
Menj be ehhez a polgármesterhez és nézd meg jól. Beszélj
vele egy kicsit, s rájössz, hogy nem egyenes ember. Erdek-
lődj utána, mit csinált eddig az életében? Mit tett le a szak-
májában? Mit tett le a hivatásában? Rá fogsz döbbenni,

hogy nincs az életében semmi olyan viszonyítási pont vagy
referencia, amely alkalmassá tenné a polgármesteri tiszt-
ség betöltésére.
Pilisborosjenő megválasztotta őt egy szakemberek által
okosan felépített Ciklusprogram alapján, amelyből semmit
nem valósított meg. Ennek pedig az az oka, hogy a mai
napig nem tudja elviselni a falu másik döntését: a
képviselő-testületben a 12 szavazatból csak 5 szavazatot
tudhat maga és a csapata mögött. Már a váiasztási ered-
mények tudatában el kellett volna döntenie, hogy ha nem
tudja elfogadni azt, hogy a képviselő-testületben kisebb-
ségben lesz^akkor nem kellett volna letennie a polgármes-
teri esküt. O a kisebbségi kormányzást választotta, s mind-
végig kizárólag csak az obstrukcióval élt. A képviselő-
testület elé semmilyen értelmes előterjesztést nem vitt be,
ám a képviselő-testület értelmes döntéseit sorozatban nem
hajtotta/hajtja végre.
Legújabb info: bár a képviselő-testület az Onkormányzat
2005. évi költségvetésében 316.000.000,- Ft-ot biztosított a
Polgármesteri Hivatalnak beruházásra, felújításra és fej-
lesztésre, ebből ebben az évben sem fog semmit sem elköl-
teni Küller János polgármester úr. A képviselő-testület jú-
lius végén fogadta el a közbeszerzések lebonyolításában
közreműködő cég megbízási szerződését és felhatalmazta
Küller János polgármestert annak aláírására. A szerződés
mind a mai napig nincs aláírva, az időveszteség eddig 40
nap. Ennek a cégnek szeptember 15-ig kellene a szerző-
dése szerint elkészítenie az ez évi beruházások és fej-
lesztések - járdaépítés, kátyúzás, útkarbantartás, hulladék-
szállítás, útépítés és felszíni vízelvezetés tervkészítése,
általános iskola beruházásának III. üteme - jelentős részét
érintő közbeszerzési kiírásokat, melyeket a kepviselő-
testület a szeptemberi ülésén kívánna elfogadni. Am mivel
Küller úr még a szerződését sem írta alá ennek a cégnek a
július 28-i döntés óta, ezért igen valószínűtlen, hogy a cég
megbízás nélkül szeptember 15-re elkészíti a szükséges
közbeszerzési kiírásokat.

Küller úr ugyanezt tette a 2005. évi költségvetési rendelet
és a zárszámadási rendelet előterjesztésekor is. Az időt
húzta, hogy ebben az évben se legyen semmilyen fejlesztés.
Hogy az emberek azt mondhassák: mit csinált ez a kép-
viselő-testület? Semmit! - szeretné Küller úr hallani, hogy
azt mondhassa: a hetek nem engednek dolgozni. Ebben az
évben 316.000.000,- Ft állt a rendelkezésére a fejlesztések
végrehajtására, ám O minden igyekezetével azon van, hogy
egyetlen fillért se költsön ebből a falu fejlődésére.
Mindezt csak azért kell az egész falunak ebben a 4 évben
végig szenvednie, mert nem szavazott többséget Küller úr
csapatának. Küller úr így bünteti a saját faluját. Valamit-
valamiért! Egy kérdésem van csak: mi hogy fogjuk meg-
büntetni ezt az embert? Minimum úgy, hogy nem szava-
zunk rá, kerüljön csak minél messzebb az Onkormányzat-
tól! Tegye tönkre a saját életét, de-ne hagyjuk, hogy a mi
életünket is tönkre tegye!
Keressünk egy méltó embert a polgármesteri tisztségre!

Cruyff (2005 szeptember eleje)

Cruyff!
Nem védem a polgármestert mert semmivel nem szolgált
rá. Csak a kicsit teljesebb kép kedvéért: azért az is igen
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elszomorító, amit a kepviselő testület többségi része
muveTmár'évek óta! Ők is azért mozgatnak meg csak
minden követ, hogyha az ő érdekeik, elképzeléseikszerint
al'akulnának a doTgok! Másról sem hallok, mint Fiák úr
ísmételt feljelentéseröl. Ilyen emberekkel en sem dolgoz^-
nék'szívesen együtt, akik a hátamba akarják döfni a kést!
Nekem meggv'őződésem, hogy az alternatívábo^ nem
KuÍÍer'volt T'legrosszabb megoldás. Neki legalább yo lt

Ónkormányzati tapasztalata, ami elengedhetetlen.
Lassan már mindegy lenne, hogy ki győz, csak a testület-
ben is legyenek többségben, hogy előre is haladjunk egy
kicsit!

Csongor

ez kb. a 8. topik ebben a kérdéskörben. beindult akam-
pány, sajnos. ha ennyire fáj a rossz vezetés'már. PáreYe
meg 'lett volna a megoldás -ahogy pár másik fórumo"
ÍeTrTák-'MONDJON LE az egész'testület és válasszunk
újat. Úgy tudom, Küllerék azonnal letettékvolna ala,l^tot'
a''7ek ragaszkodtak a status quo-hoz talán velük kellene
ezt'megbeszélni, kedves topikindító, hogy mi is a falu
érdeke...

airzsi

Ha pechünk lesz a következő választásokkor, fennmarad
a'status quo. Még az is lehet, hogy a Hetek közül kerül ki
a polgármester, de mondjuk a Hetek már csak öten ma-
radnak. Vagy marad Küller a polgármester, és maradnak
a Hetek is"heten-nyolcan, esetleg néhány kicserélődött
képviselővel, és a huzavona folytatódik uj^abb 4 eyig
Ánnyi csúnya dolgot mondnak a Hetek hívei Kullerékről,
és Küllerék hívei a Hetekről, hogy én már mindkét oldal-
nak hiszek. Akárki is győz végül, rosszul járunk. Harma-
dik alternatíva meg nincs a láthatáron. Patt.

fero

Pedig új emberek kellenek Küller úr^onkOTmanyzatl
tapasztaÍatairól csak annyit, hogy az 1998-2002 közotti
beruházásokat ő irányította, mint beruházásokért felelős
alpolgármester. A szennyvíztisztító beruházás II. ütemé-
nél egy olyan technológiát vásárolt meg, amelynem tyd
együttműködni az I. ütemben épített technológiával, ezért
a°szennyvíztisztító úgy működik, hogy egyszer az \. ütem
működik csak egyedül, aztán meg a II ütem - váltakozva.
Együtt sohasem"Ügyes kis beruházás. Nem véletlen hogy
az'Íizemeltető DMRV Rt. mind a mai napig nem vette át
hrvatalosan, vagyis lassan 4 éve tart a próbaüzem! Vicc!
Bővebben Marton Ferenctől tudhattok meg, aki ezt az
egész svindlit nem volt képes lenyelni, s ezért a korabbi
klpviselő-testületjelentős többsége - melyet akkor Küller
és'Szegedi urak vezettek - gyalázta is rendesen.
A másik beruházás, ami Küller úr vezetése alatt történt,
az a papi földek közmuvesítése volt. Itt tobb mint
40. 000'. OÖO,- Ft pótmunkát adott ki a kivitelezőnek úgy,
hogy a közbeszerzési törvénnyel teljesen ellentetesen nem
írt"ki a pótmunkákra újabb közbeszerzési eljárast Nem
veletlenul: ebből a pénzből készült el a papi földek mel-
letti külterületi magántulajdonú szántó víz és csatorna
eÍÍátása, vagyis közpénzbőf svindliben közművesitették a
külterületi magántulajdont. Majd mindezt követően ezt a
külterületi földsávot is belterületbe vonták, s a tulajdo-
nosnak - strómanokon keresztül: Sáhó Tibor - már_csak a
gázt és az elektromos áramot kellett bevezetme Jo mi?
Küller úr azt is megtehette volna, hogy a korábbi tulaj-
donostól az Önkormányzat vásárolja meg 100, - Ft/négy-

zetméter áron ezt a földsávot, s nem Sáhó mester a stróman-
jain keresztül, hiszen a vak is látta: ez a teriilet szervesen
kapcsolódik az önkormányzati tulajdonú belteruleti papi
földekhez. Ha megvette volna Küller úr ezt a földsávot fíl-
lérekért az Önkormányzatnak, akkor a papi földek beru-
házásból kizárólag csak az Önkormányzat tudott volna gaz-
dagodni. Így azonban az Önkormányzat pénzén Küller úr ba-
rátja, SáhoTibor gazdagodott. Szép történet, ugye?
A harmadik beruházása Küller úrnak az Általános Iskola II.
üteme volt: a kivitelező olyan alacsony áron nyert, hogy még
arra sem maradt fedezete, hogy a rendkívül silány munkát
végző alvállalkozóit legalább egy művezetővel iranyítsa Jó
lesz ez falura, a beruházásokért felelős alpolgármester
kevesebbe kerül, mint egy épület korrekt kivitelezése! Lehet
látni a végeredményt: hullámzó, vedlő falak, repedő, hullo
vakolat. Éz látszik kívülröl, de mi lehet a takarás mögött?
Érdekessége a történetnek, hogy Küller úr már ebben a cik-
lusban mmt polgármester a képviselő-testület dontése
ellenére sem volf hajlandó bejelenteni a kivitelezőnek a
garanciális hibákat. Vajon miért?
Küller úr kedvenc meséje: Fiák lépten-nyomon feljelenti őt.
Én megkerestem ezt a Fiákot, s megkérdeztem tőle mi az
igazság. Ő megmutatta nekem a feljelenteseit - kivétel nélkül
mind fsmeretfen tettes ellen íródott. Fiák egyébként a jogi
bizottság elnöke, ebben a minőségében fordult ^ a
rendőrséghez. Küller úrnak pedig mindezzel mi a baja: ha
nincs vaj a fején, akkor miért zavarják ezek az eljárások? O
nem kíváncsi az elkövetőkre? Vagy neki nem érdeke és köte-
lessége az önkormányzati vagyon védelme?
Egyébként nincsenek 7-ek, meg 5-ök Én vettem a fáradságot
és^utánajártam a képviselő-testületi döntéseknek Aszavazá-
sok 90%-a az alábbi credményt mutatja: 12 főből 10 igen, 1
tartózkodás, 1 nem. Beszélve képviselőkkel azt tudtam meg,
hogy nemmel szinte kizárólag csak Küller úr szavaz, s mellé
csatíakozik fel Szimeth Mária alpolgármester egy tartöz-
kodással. Májer Róbert, Galambos Ferenc és sokszor Zsit-
nyányi Attila is ugyanúgy szavaz, mint a másik hét képvi-
selőtarsa. Szóval 2'all szemben 10 fővel, amivel semmi gond
nincs. Ez egy testületben teljesen szokásos szavazati arány
más önkormányzatoknál is.
Ami azonban máshol teljességgel szokatlan: a képviselő-tes-
tület döntéseit Küller ür nem hajtja végre. Neki egyetlen
joga van, ha nem tetszik a döntés, akkor újra tárgyaltathatja
a képviselő-testülettel. Ha a testület megerosíti a korábbi
döntesét, ak'kor Küller úrnak azt végre kell hajtania - még
akkor is, ha nem tetszik neki. Ezt egyébként egyszer már
elég szabatosan elmagyarázta az egész testuletnek a Pest
Megyei Közigazgatási'Hivatal ide látogató főosztalyvezető-
je, 'de Küller úr nem változik, több lenyeges kérdésben
meghozott testületi határozatot nem hajt végre mind a mai
napig. Így a testületnek nincs más választása, mint bíróságtól
kérm Kuller úr felállítását. Más jogi lehetősége nincs a
testületnek.

Egyébként pedig a testület többsége azért nem állt fel, mert
e^etlen ember"- Küller úr - obstrukciojáert nem felelhet
s^nki más, csak ő. Ha ő fel akar állni, hát álljon. Ez a felál-
lítósdi is ugyanazt a logikát követi: nem tetszik Küller urnak
a választópolgárok 2002 őszén kinx.ilvánitott akarata, és így
akarja megváltoztatni a helyzetet. O 2002 ősze óta nem tesz
mást, csak rombol. A minél rosszabb, annál jobb taktikáját
követi. Nem hajtja végre a testület fejlesztési döntéseit, egy
fiÍlért nem köÍ't'fejlesztésre, pedig csak ebben az évben
316.000.000,- ft áll erre rendelkezésére, s arrajátszik, hogy a
falu elzavarja ezt a testületet, s azt hiszi a hülyéje, hogy az ő
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csapatát fogják megbízni a 2006-2010 közötti ciklusra.
Nem veszi észre, hogy ez a pusztulás az ő uralkodása alatt
történik, s az ő nevéhez kötődik. Küller-ciklus = pusz-
tulás.

En ezért vetettem fel, hogy keressünk olyan polgár-
mestert, aki még nem sározódott be ennél az Onkormány-
zatnál, s ha találunk ilyen embert, akkor biztos fogunk
találni hozzá illő olyan csapatot, amely szintén feddhe-
tetlen. Nekem elegem van ebből a pusztulásból és felelős-
nek érzem magam érte: nem kellett volna Küllerrre sza-
vaznom 2002-ben. Bárki mással ez a testület számos ered-
ményt el tudott volna érni. Pilisborosjenő kasszájában sok-
kal több pénz van mais, mint Uröm kasszájában. Csak
Uröm polgármestere most akarja a rendelkezésére álló
pénzt hasznosan elkölteni, Küller úr meg a következő cik-
lusra tartalékol. Pedig a választópolgároktól nem erre ka-
pott mandátumot.
Nincs más ötletem, mint ez: aki felelősnek érzi magát az
otthona és faluja iránt, az nem mondhat le a közös va-
gyonunk kezelőjének - polgármester - kijelölésijogáról. En
ennél az embernél sokkal becsületesebb, egyenes jellemű,
a munkát szerető embert keresek. Olyat, aki szívesen dol-
gozik a falujáért és eddigi életében már fel tudott mutatni
valamit a saját életpályáján. Olyat, aki a saját írásait írja alá
az újságban. Olyat, akit nem irányít hátulról egy szenve-
délybeteg nő.
S.O.S. ! Pilisborosjenő polgármestert keres! S.O.S.!

Cruyff

Egyszer bent voltam a Polgármesteri hivatalban és ott is
elmondtam ezeket a pályázati anyagokat, lehetőségeket,
vissza nem térítendő pénzeket. Persze mondták, hogyjójó
csak kell valaki aki ewel foglalkozik. Amúgy ami erre az
egész magyar társadalomra is nagyon jellemző, hogy szét-
húz. Talán a legjobb magyar mondás erre: Ha már az én
tehenem akkor a másiké is.... Ez a baj. Ittjelen pillanatban
a fejekben van a probléma, talán nem tud irányítani, talán
durcás én ezt nem tudom. Ahhoz, hogy egy falú vagy egy
ország előre lépjen összefogás kell. Itt is a faluban is csak
egy olyan ember kellene aki meg tudja mozgatni az
embereket, illetve van olyan ötlete amivel a falu előre tud
jutni.
Szerintem nagyon sok lehetőség van ebben a faluban.
Dönteni kell, megvalósítani. Mondok egy két példát:
Egri vár, iszonyatos lehetőség van benne.
Az erdőkben.

A bányában.
A környezetben.
Egyszóval mindenben.

Szabolcs

Ha van hozzá kedved és energiád nézd meg, hogy az egri
vár felé lévő területek, a bánya környéke, stb kinek a tulaj-
donában van. Tartok tőle hogy nem fogsz meglepődni. Az
iszonyatos lehetőséggel egyetértek és ezek után már azt is
tudni, hogy ki fog ezzel élni. Nem a falu.

Csongor

Ahogy ez a forgatás sem hozott a falu konyhájára sem egy
árva vasat sem. Csak a telektulajdonosok kaptak pénzt. A
producer itt is úgy kezdte, mint Celldömölkön: felkereste a
polgármestert és a jegyzőt. Ott az ügyet testület elé vitték
és a cég végül 20. 000. 000, - Ft-ot fizetett Celldömölknek,
nálunk Küller úr elhallgatta a testület elől még a látogatás
tényét is. Az építkezés építési engedély nélkül megkezdő-
dött, majd amikor ezt a képviselők szóvá tették, akkor

Küiler úr azt mondta nekik, hogy ezek csak díszletek,
ezekre nem kell kérni építési engedélyt. Aztán a képviselők
kiverték a balhét, mire Küller úr nagy barátja - Barabás elv-
társ, műszaki előadó, ára: 50-80. 000, - Ft/építési engedély -
megadta utólag júliusban az építési engedélyt. Igy hát
Pilisborosjenő egy huncut garast sem kapott.
Vajon a Polgármesteri Hivatalban kit, mennyiért vettek
meg?

Cruyff

Kié a bánya és az Egri vár területe?
Szabolcs

A bánya az Onkormányzaté, az Egri Vár úgy tudom állami
tulajdonban van.

Cruyff

Láttátok Urömön az új buszmegállókat? Hogy tetszett?
Nekem nagyon tetszik. Laboda Gábor készítteti a falujá-
nak. Darabja nincs 2 mFt. A mi Janinknak ebben az évben
316 m Ft áll a rendelkezésére fejlesztési célokra. Abból
pont 158 buszmegállót lehetne építeni. O egyet sem fog.
Meg semmi mást sem.
Mindezt több, mint 300. 000, - Ft/hó fízetésért. Ti a saját
cégetekben tartanátok egy ilyen léhűtőt ennyi pénzért? Ha
nem, akkor miért tartotok a közös "cégetekben", az Onkor-
mányzatnál?

cruyff

Nem ő volt az aki nem vállalta azt, hogy lemond és
legyenek új választások....
Ha alkalmatian és a községvédő egyesület képviselői ajob-
bak> akkor a választók (akik nem hülyék) így döntöttek
volna. Csak volt aki nem merte bevállalni a megméret-
tetést.

csongor

Pedig épp ő volt, aki nem vállalta. Ha nem tud együtt dol-
gozni egy más állásponton lévő többséggel, akkor minek
tette le a polgármesteri esküt? Egy ember problémája miatt
miért kellett volna lemondania egy egész testületnek? Egy
ember problémája miatt miért kell szívnia az egész falu-
nak?

Miért nem mondott le egyedül, s az időközi polgármester-
választáson újra meg tudta volna méretni magát - már
amennyiben ezzel a többséggel akart volna együttműködni.
Bocs, de ezt a többséget a választópolgárok választották
meg. Neki igazából ez nem tetszik. Nem tudja elfogadni a
többség akaratát - ezzel együtt a választópolgárok akaratát
-, s ha a saját akaratát nem tudja ráeröszakolni a többségre,
akkor nem hajtja végre a többségi döntéseket. Elnézést, de
hol élünk? Nem Romániában 1972-ben, hanem Ma-
gyarországon 2005-ben. Demokráciában, s nem diktatú-
rában.

A többségi akaratot mindenkinek ei kell fogadnia. Még
Küller Jánosnak és Kardos Antalnénak is. Ha ez nekik nem

megy, akkor alakítsanak a világ egy arra alkalmas szeg-
letébén egy saját államot, s éljék boldogan az életüket, de a
mi életünket ne keserítsék meg.
Hani és Kati - a két szépember. 2006 őszéig élvezzétek őket
- békességgel és szeretettel. Aztán 2006 őszén nagyon gon-
doljátok meg kit választotok: Janinkkal csomagban kapjá-
tok Katikát is. 2 in 1 - falunkért!

cruyff
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

22/2005. (IX. 22.)
rendelete

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRÖL

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 162.
§ (1) bekezdésében kapott'felhatalmazás alapján a kö-
vetkező rendeletet alkotja:

I.
A rendelet hatálya

l. §.
E rendelet hatálya Pilisborosjenő Község Onkor-

mányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: hiva-
tal), és a hivatallal kapcsolatban lévő ügyfelekre terjed
ki.

2. §.
A hatósági ügyek intézésének vagy egyes eljárási

cselekményeknek elektronikus formában való intézését
a hivatalban 2006. szeptember 1. napjával vezeti be.

Záró rendelkezéseK

3. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2005. szeptember 23.

Küller János sk.

polgármester
Vargáné Vass Eva sk.

jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

21/2005. (IX.22.)
rendelete

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felha-
talmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra,
aki (amely) a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez
kötött környezethasználata során a környezet ter-
heléséveljáró anyagot bocsát a környezetbe (a további-
akban: kibocsátó).

2.§
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibo-

csátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag
nem áll számára rendelkezésre, és aki külön jogszabályban
meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,
illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

3.§

Talajterhelési díj mértéke

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-
ban meghatározott alapja, az egységdíj, valamint a terület-
érzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét és a díj
számításának részletes szabályait e rendelet 1. számú mel-
léklete határozza meg.

4.§
A talajterhelési díj alapja

(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egye-
di vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogsza-
bály szerinti locsolási felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével.

(2) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szenn^'víztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladékjogszabályi előírá-
sok szerinti elhelyezését igazolja.

5.§
Díjfízetés kötelezettség keletkezése

Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzcmelés első
évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év
március 31-ig fizeti meg.

6.§

A díjfízetési kötelezettség bevallása

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a
tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az e ren-
delet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon az önkor-
mányzati adóhatóságnál.

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy
ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat telephe-
lyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni,
amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyen-
ként megállapítható.

7.§

Díjfízetési kötelezettség megszűnése

(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége
azzal a nappal megszűnik, amely napon:

a) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.

b) a 2. § (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe
helyezése megtörténik.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezett-
ségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított
30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóha-tó-
sághoz.

8.§
A talajterhelési díjelőleg megállapítása, a díj megfízetése

(1) A kibocsátó negyedévenként díjelőleget köteles
fizetni, melyet késedelmi pótlék mentesen a negyedév
utolsó napjáig fízethet meg.

(2) Az adóhatóság a fizetendő díjelőleg összegét az
éves bevallás alapján fizetési meghagyásban közli a tárgyév-
re, illetve az azt követő év első negyedévére vonatkozóan.

(3) A díjelőleg éves összege:
a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig
köteles a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj, és az (1) bekezdés alapján befizetett
díjelőleg különbözetét megfizetni. A túlfízetés
összegét a kibocsátó a tárgyévet követő év díj-
előlegének megfizetésekor beszámíthatja.

(4) Díjelőleg módosítást kérhet az esedékességet
megelőzően, az a kibocsátó, aki folyamatosan muködtet
ki-bochátást mérö rendszert, a mérések alapján, a folyó
negyedévre irányadó díjelőlegre vonatkozóan.

9.§

Egyes eljárási szabályok

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
összefüggő adóztatási feladatokat az önkormányzati adó-
hatóság látja el.

(2) A talajterhelési díj adók módjára végrehajtandó
köztartozás. A kötelezettségek elmulasztása, vagy kése-
delmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvényben meghatározott rendelkezéseket,
szankciókat kell alkalmazni.

10. í?

Adatszolgáltatás

(1) Adatszolg^ltatási kötelezettség terheli a víz- és
csatornamű üzemeltetését végző szolgáltatót - Duna Men-
ti Regionális Vízművek Rt. - a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony
hulladék szállítására feljogosított közszolgáltatót az elszál-
lított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vezetékes
vízszolgáltatást igénybe nem vevő egyedi vízvétellel ren-
delkező kibocsátókat.

(4) Az (1), (2), (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
benyújtási határideje a naptári év március 31-e, mely adat-
szolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.

Atmeneti és záró rendelkezések

11. §
A talajterhelési díj fízetésre kötelezett kibocsátó e ren-
delet alapján megállapított talajterhelési díjnak: 2006-ben
50%-át, 2007. évtől 75%-át, 2008-ban 90%-át, 2009. évtől
100%-át köteles megfízetni.

12. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2005. szeptember 23.

1. számú melléklet

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = ExAxT

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: az egységdíj (120, - Ft/m3)

A: a díjfizetési alap (m3)

T: területérzékenységi szorzó értéke: 3

2. swmú melléklet

Beadva:

KüllerJános sk.

polgármester
Vargáné Vass Eva sk.

jegyzö

PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2097 Pilisborosjenő Fő u 16.

Bevallás
Talajterhelési díj fizetésérc kötelezett kibocsátó nyilván-

tartásba vételéhez

(az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. Tv. 3Q. § és
16. § (3) alapjan)

I. Ma ánszemél kibocsátó:

Neve:

Születési név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Lakcínie: DuDI

Adóazonosító jele: GDGCCÜLÍDDD

Kibocsátó hely címe:

Helyrajzi száma:

II. Nem ma án személ kibocsátó:

Elnevezés:

Rövidített cégnév:

Székhelye:

Telephelye:

Adószáma: ÜDDLJjDDD-D-nD

Statisztikai

számjeie: aDaunLiDU-aDDH-aDa-DH



14 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Kibocsátó hely címe: ................................................... Dffízetési ala 1-2 (A) . m;

Helyrajzi száma:

Képviselő neve:

Talajterhelési díj egységdíjának
mértéke

.
Ft/m3

Tala'terhelési dí' számítása:

1. 2005 évi vízfogyasztás(egyedi vízkivétel esetén
mért vagy átalány mennyiség): .................. m3

2. Dí'ala csökkentő tén ezők:

a) Ivóvíz meghibásodása esetén elszivárgott
vízmennyiség: .................. m3
(vízszolgáltató igazolás alapján)

b) Locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató
igazolás alapján) ...................m3

c) Szennyvíztárolóból elszállított
mennyiség: ...................m3
(számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan

.. arra feljogosított szervezet szállított el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szer-
inti elhelyezését igazolja)

spi eirtftiíreisk

Október első hétvégéjén - kivételesen eső nélküli időben - hegyi kerékpár
és gördeszka versenyt rendezett az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport
Bizottság a Reichel József Művelődési Házzal közösen. Mindkét versenyen
örvendetesen sokan vettek részi.

IV. Ezüsthegy kupa-Hegyi kerékpár verseny 2005. október 1

A versenyen 11 kategóriában 72 induló vett részt. Képviseltette magát
Uröm, Budakeszi, Sashegy és Pilisvörösvár is. Az eredmények, kategóriánként:

(E)
Terület érzékenységi szorzó: (T) 3

Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: (A*E*T)..................... Ft

2006. évben fízetendő a fenti sor 50%-a: .....................Ft

Befízetés módja:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a fenti adatok a valóságnak megfelelőek!

Dátum:

Ovodás:
1. FetterAlbert
2. Kádi Tamás

3. Varga Levente

ffl-IV. oszt. fiú
1. Dózsa Dániel
2. Fábián Péter
3. Fetter Krisztián

VII-VIII. oszt. lán
1. Kirrcses Nikolett

2. Magyar Alexandra
3. Kéri Zsófia

Felnőtt férfí

1. LorschyPéter
2. Köteles Miklós

3. Pusztai Gergő

I-II. oszt. lán
1. Aczél Kata

V-VI. oszt. lán
1. MirkJúlia
2. Fábián Sára
3. Kéri Anna

Elit noi
1. Hürkecz Orsolya

I-II. oszt. fiú:
1. Kádi József

2. Fáby Zsombor
3. Dózsa Máté

V-VI. oszt. fíú
1. Meggyesi Gergő
2. Nádai Péter
3. Juhász Bálint

VII-VIII. oszt. fiú
1. Mirk Olivér
2. Szarka Reginald
3. Gáspár Eric

Elit férfí
1. Tóth Rajmund
2. Zilahi Dávid
3. Vlaszák István

aláírás (cégszerű)

Meditop
Gyógyszeripari Kft.

karbantartási részlegébe
gépbeáUió muszerészt,

laRatost tores
(előnyt jelert gyógyszeriparban

VA> JáFteSSég}.

Jelentkezés önéletrajzzal
[evétben/személyesen: 2097
Pilisborosjenő, Ady E. u. 1.

Telefonon:
26-336-400 (Nagy Attila)

I. Ezüsthegy kupa - Gördeszka 2005. október 2.

A versenyben - három kategóriában - 23 induló vett részt.

Fiú - Street

1. Lorschy Péter és
Thorpe Samu

2. Antonovics Bence

Lán - Street
1. Bozsódi Borbála
2. Szabó Márta
3. Csiszár Julianna

Roller
Antal Zita
Kéri Julianna
Bereczki Tünde

PItISSOBOSWÖ TSWSSQ
ÖNKÖRBtóNYZAT HWm-OS U.P3A

Fte]&l s kiaíiór

A kepviseff-testsilgt Kata:talts 4s Spo^t Simttsága

F^Eerí^^izlQ' Gü^og AE:bé1na

Szerkssztobizoasag
ár K& István, Ketesatew Nter, Kea&y Vihies

A szerltesztSsés Ctiaie.
2W Passbsrosjeno, EzBsthey iit 2&

E-.m^Eí. Enédl'a?n:íxía'i:mail. íi:aE3. !R@t.hii

Tipag] aiia és ttyoaidai lasalEalt; &áiaai Bt

gpleA 6av>Bta, iagazárta mjtíden tiésiqi ), 25-ao

Eugeáéfyi Kánt-1. 4 lf463 W

Tfeqeszti a Magyar Pösta
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A Képviselő-testület októberben kót ülést tartott:
20-án és 27-én. Az október 20-án megtartott rendkívüli
ülésen a Nemzeti Autópálya Rt., a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium és a tervezők ismertették az MO körgyű-
rű jelenlegi 6 db nyomvonaltervezetét. A Képviselő-tes-
tület számára az 5. és a 4. nyomvonaltervezet jelentette
a Pilisborosjenőt legkevésbé terhelő műszaki megol-
dást. A tervezők és a minisztériumi köztisztviselők a 6

db nyomvonaltervezetet 2005. november 10-én ismerte-
tik Pilisborosjenő lakosságával az e célból összehívott
falugyűlésen.

Ugyanezen az ülésén a Képviselő-testület meghall-
gatta Küller János polgármester tájékoztatóját a Képvi-
selő-testület által már korábban elfogadott, az Onkor-
mányzat 2005. évi műszaki fejlesztéseinek megvalósítá-
sára vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítési
munkálataival kapcsolatban. Küller János polgármester
tájékoztatójából kiderült, hogy hiába döntött a Képviselő-
testület 2005. július 28-án a kiválasztott közbeszerzési szak-
értő megbízásáról, KüllerJános a megbízási szei-ződést csak
2005. október közepén (!) ína alá, ám azt még a rendkívü-
li ülés napjáig nem küldte meg a közbeszerzési szakértőnek^
A Képviselő-testület úgy értékelte, hogy Küller János
polgármester ilyen munkatempója és hozzáállása mel-
lett biztonsággal állítható, hogy 2005-ben nem fog meg-
valósulni az a 316.000.000,- Ft értékű fejlesztés, amelyet
a Képviselő-testület az év elején eldöntött, s amelyhez
megfelelő pénzügyi fedezetet biztosított.

A Képviselő-testület az október 27-i rendes ülésén a
következő döntéseket hozta: - módosította az Artemisia
Med. Családorvosi Bt. szerződését és felhatalmazta
Küller János polgármestert a módosítás aláírására

- támogatta az intézményvezetők iskolakezdési tá-
mogatásra vonatkozó kezdeményezését.

- eredménytelennek minősítette a Német Nemze-
tiségi Kétnyeivű Ovoda vezetői munkakörének betölté-
sére kiírt pályázatot és 2006. július 31-ig meghosszabbí-
totta Pápai Istvánné vezetői megbízását, egyúttal úgy
döntött, hogy az Ovodában szakmai-pedagógiai vizsgá-
latot rendel el ajövő évi új pályázati kiírás előkészítése
cóljából.

- módosította az élclmezési normákról és térítési
díjakról szóló 3/2005. (II. 28.) Kt. rendeletet.

- rendeletet alkotott a köztisztviselők szociális, jó-
léti, kulturális, egeszségügyi juttatásairól, valamint szo-
ciális ós kcgyclcti támogatásairól.

- elíbgadta a Polgármcsteri Hivatal Sxcrvezeti és
Működési Szabályzatát.

- az Onkormányzat tulajdonában lévő 037 helyraj-
zi számú 1.6745 m2 területű közutat a ü 137/89 és a
0137/90 helyrajzi számú ingatlanok vonalánál mcgosz-
totta.

- a 0141 és a 0137/21 hclyrajzi számú ingatlantól a
0137/33 helyrajzi számú ingatlanig az érintett ingatlanok
jogi határát a megépített kcrítésvonalon elismerte, és a

037 helyrajzi számú önkonnányzati tulajdonú közút te-
rületóből jelenlcg elhasznált tcrületet (mintcgy 745 m2)
az érintctt tulajdonosoknak térítósmcntcsen, a kósöbbi-
ekben megkötendő megállapodás szerint biztosítja.

- a 0141 helyrajzi számtól a 0137/33 helyrajzi szá-
mig fekvö ingatlanok belterületbe vonását eldöntötte, s
a mcgosztott 037 helyrajzi számú önkormányzati tulaj-
donú közút 10. számú főút felé eső részének belterület-
be csatolásához hozzájárult.

- a 037, 0137/32, 0137/110, 0137/112, 0137/114-117
helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezéséről ké-
szült változási vázrajzhoz a szükséges tulajdonosi felha-
talmazást megadta és annak aláírására felhatalmazta
Küller János polgármestert.

- a 2713 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére vonatkozó szerződéseket jóváhag)'ta, és
felhatalmazta Küller János polgármestert azok aláírá-
sara.

- döntött a Téglagyári út 16 m szélességben törté-
nő kialakításához szükséges lejegyzési eljárás megindí-
tásáról.

- döntött arról, hogy a Telsat Kft. számára enge-
délyt ad a közterület használatára kábeltévé rendszer
és Internet-szolgáltatás kiépítésére a Pilisborosjenő
községből befolyó árbevétel 10 %-ával megegyező ösz-
szeg Onkormányzat részére történő kifízetése mellett, s
felhatalmazta Küller János polgármestert a szerződés
aláírására.

- döntött a Tűzoltó Egyesülettel kötendő Megálla-
podás és Bérleti Szerződés elfogadásáról, és felhatal-
mazta Küller János polgármestert ezen szerződések
aláírására.

- a Zeke és Fia Bt. téli hóeltakarításra vonatkozó
szerződését akként módosította, hogy a készenléti időt
2005. november 01-től 2006. március 15-ig tartó idő-
szakban határozta meg.

Helyszíni Tudósító

Tisztelt Jegyzöasszony!
Ma reggel 8 óra etött három kóbor kutya a

Patak utcáfsan megtámadta a "tO éves, iskotá-
ba igyekvö unoRámat. Legjoüb ismereteim
szerint a kóbor kutya veszély elháritása önkor-
mányzati feladat.

Megköszönnénk, és egyben nagyon taná-
csos fenne az ilyen esetek megelőzése és el-
hárftása, mert ez katasztrófához is vezethet,
amiért Onöknek kelf vállatni a felelősségeí.

2005. 10. 13.

Tísztelettel: Antalffy Tibot, Ezűs'thegyi út 91

Községünkben sokan csak ÖNO-nak ismerik. Valójá-
ban Misszios Ház Alapszolgáltatási Központ a teljes neve
annak az intézménynek, amelynek vezetöje 2005. október
1- tó'l Nagy Miklós.

. Viszonylag fiatalként hogyan került kapcsolatba a
segítő szakmával?

Már a gimnáziumban clhatározfam, hogy valamilycn
úton - módon següőként fogok dolgozni. Lehet, hogy a gim-
názium és a tanáraim "légköre" hatott rám ebben az elhatá-
rozásban, ez az iskola ugyanis egy egyházi intézmény volt,
umit természetesen újraindítottak a rendszen'áltás után.
Érettségi ulán rögtön egy szociális asszisztens-diakónus okle-
velet szereztem, ez az oklevéi volt az alapja annak, hogy ké-
sőbb a segítő szakmában elhelyezkedhessek.

. Mit takar ez a segítő szakma az On esetében?
2000 - ben amikor az említett oklevelet megszereztem,

gyakorlatilag az iskola befejezése utáni héten munkába áll-
tam egy nemzetközi segélyszervezel ukrajnai (kárpátaljai) ki-
rendeÍtségénél. Ennél a szen/ezetnél én koordináltam a szoci-
ális segélyek szétosztását. 2003-tól családi okokmiatt (meg-
nösülfem) váltottam munkahelyet. Budapest XX. kerületé-
ben dolgoztam, mint szociális munkás az ottani gondozási
központban. Itt az énfeladatom az volt, hogy a kerület meg-
haÍározott részén, kollegáimmal együtt a szociális alapellá-
tást biztosítsunk a rászomló idős embereknek.

. Mi az első benyomása községünkről?

A falu földrajzi elhelyezkedése, utcái nagyon tetszenek.
Szeríntem infrastrukturálisan nincs a legjobb helyzetben a
község, értem ez alatt a "zsákfaluságot .

. Hogyan látja a falu szociális helyzetét?
Sok a nagycsaládos és idős ember. A szociális intézmé-

n\'ek és én most föleg a Missziós Házra gondolok nincsenek
kihasználva. Valahogyan a közösségi szellemet keilene fel-
pezsdíteni a fuluban. Mcglátásom. szerinf nagyon jól rnükö-
dik egy pár civil szei-veződés a községben (pl. dalos körök, bo-

i

ros gaztlák találkozói, nyuyiíjüfi kluh sth. ), amibol arra k<-
vetkeztetck, lii)g\'afalu köző'isege képes az összefoi;ásra, fg)'-
máara figy'eléxre. A SZOCKÍIÍS ellátórmdszer- <;s' itt ismét a
Missziós f-lazat t'melnéin ki - irányába szükscg lenne eg\'fuj-
ta szemlcletváltásra a lakosság részről. Ugyanakkor azt sc tu-
gadhatom, hogy a Missziós lláznak is válloznia kell, széle-
scbh szolgáltatási kört, színesebb, életrcvalóbb proff-amokat
kell biztusítania az oda hejáróknak - illetve azoknak, akik
csak ritkán rag)' soha nem voltak még az ONO - bun. Kcd-
vet kell csináljunk a rendszeres bejáráshoz. Ehhcz temiésze-
tescn tárgyi és unyagi feltételek is keilenek és ismerve a: or-
szágos helyzetet, a kistelepülési önkormányzatok (azok intéz-
ményei) nincsenek a legjobb hclyzetben anyagilag. l/an egy
bizonyos állami nomwtíva, ami közcl sem fedezi az intéz-
mény költségdt.

. Rövid és hosszú távú tervei?

Rövidtávon az a tervem, hogy személyesen felkeresek a
lakásán minden pilisborosjenői nyugdíjast, célom ezzel, hogy
megismerkedjek a falu legtöbbet tapasztalt embereivel, meg-
hallgassam véleményeiket, igényeiket és elmondjam, hogyje-
lenÍeg mit tudunk biztosítani a hozzánk fordulóknak, illetve
milyet terveink vannak hosszútávon a jövőre nézve. Példá-
ul pályázatokban való részvétel (itt hadd jegyezzem meg,
hogy szociális területen az idősellátásban ímak ki a legkeve-
sebb pályázatot Magyarországon), több állami normatíva
(magasabb létszám) lehívása útján fejleszteni, bővíteni az
ÖNO szolgáltatásait. Konkrétan gondolok itt több program-
ra az idősek klubjában, kirándulások, rendezvények szerve-
zésére, gyógytoma, számítógépes tanfolyam időseknek, pedi-
kür, egészségügyi alapellátás, nosztalgia délutánokszervezése,
olyantársas éskulturális élet megszen'ezése, amely élhetőbbé
teszi ezt az intézményt. Azt szeretném elémi, hogy ne legyen
szégyen az ÖNO - ba jámi, hanem hogy az, aki ide bejön, az
kellcmesen tölthesse el a délelőttjét, délutánját és másnap új-
ra bejöjjön.

Koszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a mun-
kájához!

?'n u' köszönöm a lehetőséget.

1

PíÜsboro^enő Kozség Önkormányzat Szociális és Egészségűgyi
nagyon sok szeretettel meghívja az időseket

200S. december 1-Jén 14°° órától tartandó idős napi remiezvéru/re,
melynek helyszíne:

Pilisborosjenő, Művelődési Ház
Qcdambw Perenc

sssociáüs és ̂ észségugyi Uzatts&g eínöfee
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Kérdések Laboda Gábor po/gármesferhez

Bizonvára sokakban íelvetőtlött a

kérdés: vajon mibő1 fejlődik Uröm
ilyen látványosan? Bevalloin, engem
is a kíváncsiság, ós a nem titkolt sár-
ga irigyscg vett rá, hogy niegkeres-
sc ni a polgármester urat. Tudván.
hogy szerdán fogadónapja van, nem
kértcm külön időpontot. Este fél hét
volt, ós kicsit várakoznom kellett.

mert épp tárgyalt valakivel. Igy aztán
szemügyre vehettem a polgármesteri
hivatal díszburkolattal kirakott ud-

van'tt, a SMpen ápolt kertet, a Ház-
ban pedig a friss festés és az új búto-
rok illata és látványa fogadott. Mikor
végre sorra kerültem. kiderült. hogy
nincs sok időnk a beszélgetésre, mert
rohannia kell oda, ahol épp ma feje-
zik be az út építését, és Laboda úr az
embereivel, lapáttal, kocsival ilyen-
kor már fél órával a munka befejezé-
se előtt ott szokott lenni, hogy az az-
nap megmaradt aszfalt nehogy vélet-
lenül eltunjön, kárba vesszen.

- Igen, igyekszünk odafígyelni er-
re is. Hiszen mindig marad va-
lamennyi aszfalt, állítólag ma
éppen 7 tonna, azt bizony még
ma este bedolgozzuk a lyukakba.
Ehhez nem kell más, csak e kis
munka és a akarat ho men 'e-
nek a dol ok.

Hogy ámulatomat leplezzem,
megdicsérlem a szép új hivatalt.

- Kívülről nem tudtuk felújítani
az épületet, de belül minden új,
és gazdagodlunk egy szép ta-
nácsteremmel is. Mindcn dolgo-
zonak tagasabb, kényelmescbb
hclye lett, ami végsö soron a
színvonalasabb és kulturáltabb

ügyintézést szolgálja.

tlogyan csinálja, hogy még errc is
lelik? Bizonyára sok pén/.ük van.

- Nincs. Sot, meg merem kockáz-
talni, hogy köxel sincs annyi,
mint Pilisborosjenőnek. A vá-
lasztások után Uröm kasszajá-
ban 51 millió Ft volt, és ebbol
kö/rl 3(> millió fcladattal tcrhell,
a/.az ennyi volt . 1 kit'i/e(etlcn

számla. Bevallom, irigykedlem
is egy kicsit, ainikor mcsludtam,
hogy Pilisborosjünonck több
inint 300 milliója van.

Arulja cl, hogy tudott a maraclck
21 niillióból beruházni?

- At kellet gondolni a dolgokat, és
felállítani a prioritást. Az elso
lépés: racionalizálni a kiadási
oldalt. Fcliil kellett vizsgálnunk
a Hivatal és az intézmények mű-
ködési költségeit, és meggyuződ-
ni arról, hogy az eddigi költsé-
gek miért voltak olyan maga-
sak? Természetesen ehhez vala-

mennyi ellátandó feladatot át
kellett világítani, és meg kellett
néznünk egyes költségek szüksé-
gességét is. Igy például a telefon,
a fűtés, a világítás, a csatorna,
az ivóvíz ellátás költségeit. Bi-
zony szükség volt olyan közvet-
len intézkedésre is, hogy megha-
tározzuk azt: hány fokon men-
jen a fűtés, hogy telefonálni
mindenki csak kód használatá-

val tudjon, stb. 2000-hez képest
már az elmúlt évben megközelí-
tó'Ieg 70 milliót takarítottunk
meg így. Természetesen tudom,
hogy például a telefon érzéke-
nyen érintett mindenkit, hiszen
ahhoz, hogy a bevezetett intéz-
kedésnek eredménye is legyen,
én magam ellenőrzöm a számí-
tógépen egy rendszerrel, hogy ki
és mennyiért telefonál. Azonnal
szólok, ha túlléptc a határt. Ez
nem baj, de a tóllépést be kell a
kasszába fízetni. Máské nem
me v csak ú ha van a dá'a a
dol oknak. U kell el o ni a ön-
kormán atot mint e vállalko-
7 'A' CT A(! OK o/ .ró árkodik a em-
ber. u'. anú mintha a sa'át'a
lenne ha vannak o itív és ered-
ménvre ve etff 'avaslatai akkor e t
is lehet 'ól müködtetni.

Hány ember dolgozik a IIivatal-
ban?

- Urömön 5500 embcr él. A Hiva-

talban 24 köztisxtvisclu dolgo-
zik, és cbbcn bcnnc van hat koz-

hasznii munkás is, akik g^'akor-
latilag mindenes dulgoxók. Min-
dcnt elvégeznek, a személyszállí-
táslól, ax idösek szállílásáig, az
utcák takarítását, a katyúzást, a
tunyírást, - jelzcm idcn náliink
négyszer iiyírtuk le a közterülc-
teket - szóval ezek az emberek

mindent megcsinálnak. A fízeté-
siik a bértábla szerint alacsony,
hiszcn nem diplomás emberek-
rul van szó, de ha dolgoznak,
még eg^'szer hangsúlyozom: ha
dolgoznak, akkor külön juttatás
jár nekik. A Hivatal dolgozói
ugyanígy vannak érdekcltté téve
a jó munkavégzésében. Elvünk,
hogy aki jól dolgozik, az legyen
jól megfizetve, de aki nem, attól
el is lehet venni. Ha ezt tapasz-
taljuk, akkor közösen az önkor-
mányzat jegyzó' asszonyával úgy
döntünk, hogy nincs kcdvez-
mény, nincs jutalom, és ha kell,
még munkajogi lépéseket is kilá-
tásba helyezünk.

On bejön reggel a Hivatalba, és
várja, hogy a jegyző odategye az asz-
talára, hogy mit is kell csinálni?

-Bevallom, korán reggel engem
még nem talál itt. Ugy fél tíz táj-
banjövök, de este nyolcig általá-
ban biztosan itt vagyok. A napi
feladataimat előre tervezem -
már amit lehet. Ajegyzo asszony
a hatósági munka irányítója, tu-
lajdonképp o vezeti a Hivatalt,
mint a hivatal dolgozóinak mun-
káltatója. De - " leteket 'avasla-
tokat - meghallgatva a lakossá-
got is - en teries-tem a ké viselo-
testület elé. Természetesen, ehhez.
az sz.üksépes horv a vol ármester
és a ieevz.ő iól m"k" "jn e ütt.

S üksé es továbbá az is, hogy
minden bi-ottsá i üléscn lehetöle
ott leevek, íüv min témát már
ott mestársv unk és e7 a eluké-

.s ítés me könnvíti. fw"v a ala-
osan át ondolt és kc íicn eltíké-

sz. ített eló't r' s' '. elkés ítfiük. E
a polsárm ste kom etenciá'a.
Mindez lerövidíti a testületi ülések
idejét, ahol sok esetben már csuk
szavazunk. Nálunk általában

egy-két óra alall ra.jlik egy testü-
lcti ülcs.

iLlöfbrdult már, hogy leszavaz-

ták?

- Fejle.sztési javaslatainiat még
nem szavazták le, dc más egye-
bct már igen. Ezt tudomásul kcll
venni. A_me 'hu-otí határo utokat
edi vé re kvll hü 'tani.
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Mi készült cl eddig a három év
alatt?

- Kiépítettük a járdarendszcrt a
t'o közlekedési útvonalakon. és
néhány mellckutcában.

- Megépítettünk eddig 23 utcát.
- A községi temetőt teljes egészé-

ben viacolor díszburkolattal lát-
(ukel(2200m2)

- Megépítettük a temetohöz vivő
gyalogutat is, sövénnyel elvá-
lasztva az úttesttől.

- Létrehoztunk cgy új tagovodát a
régi bölcsó'de épületének átépí-
tésével.

- Tervezzük - egy új épület meg-
vásárlásával - az óvodai féró'he-

lyek bovítését.
- Atépítettük és megszépítettük a

Művelődési Házat.
-Jelenleg felújítási és átépítési

munkálatok folynak az Idősek
Otthonában.

- Jelenleg is folynak a 10 busz-
megálló újraépítési munkála-
tai, (9 már elkészült) a legalább
100 négyzetméternyi díszbur-
kolattal a megálló környékén,
és még az idén rózsákat is tele-
pítünk a buszmegállók" szige-
tébe".

Ismét meg kell kérdeznem: mi-
ből?

- U esen kell ni és á-
/ á ni kell mindenre ire csak
lehet. Volt olyan, hogy kétszer ei-
buktunk egy pályázaton, de har-
madszorra nyertük. Igen, a pá-
lyázatokat is a Hivatal készíti
elő, a jegyző asszony vezetésé-
vel. Természetesen mindent
ncm lchet pályázati pénzekből
megvalósítani. Volíak telekel-
adásaink, és olyan gazdasági ki-
hatású döntéseink is, amelyek
pénzt hoztak az onkormányzat
kasszájába. Kiépítettük a Bécsi
úti csatorna gerincvezetékét.
Nem titok, felvettünk rá 120
niillió hitelt, abból még ebben
az évben 39 milliót visszafíze-

tünk, és a csatorna termel.
Ugyanis ez a rendszer nem csak
Urömöt, hanem az egész tcrség
szennyvizct képes befogadni, és
egyrc többen szerelnének ráköt-
ni. Itt szeretném mcgjegyczni,
hogy Pilisborosjeno is rácsatla-
koztathatna erre a rcndszerrc,
cs mcg olcsóbb is lennc számá-
r;i, mint a hovítés. Ossxcsségé-
ben a kövclkező 10 évben a to-
vábbiakban is komoly bevételrc
számítunk, és ez a pén/. folya-

matosan érkczik az öukormány-
zathoz.

Azt inondják, On kapott 300 milli-
ót a MO LJrömön .itivelő szakaszu mi-
att.

- Akik e/.t inondják, azok nem kel-
lö'cn tájékozottak. A háromolda-
Iú sxcraődés a Neni/x'ti Autopá-
lya Rt, a Gazdasági Minisztéri-
um és Uröm önkormányzata
között jött létre, és ezt bárki
megtekintheti a könyvtárunk-
ban, ahol egy példányt elhelycz-
tünk. A szerzodés értelmében
pénzt nem kapunk, hanem 2006
június 30-ig bruttó 300 millió
Ft. értékben utakat fognak épí-
teni nekünk... Gondolkodóba is
ejt bennünket, hogy nincs annyi
utcánk már, és egyébként is ad-
digra Urömön minden út új lesz,
és ezeket mi épít. jük. (Ex össze-
sen 35 utca) De nem kell félni,
majd kitaláljuk, hogy mi épül-
jön abból a 300 millióból.

S miután látja, hogy már kérdezni
sem merek, gyorsan meginvitál a szá-
mítógépe elé, ahol megmutatja azt a
háromdimenziós tervet, aminek
megvalósításához épp a napokban
kezdtek hozzá. Olyan héwel magya-
ráz és kattintgat a gépén, hogy tu-
dom, most éppen ez a szívügye.

- Üj foteret építünk Urömnek, a
templom mögött. Ez egy kb. 350
méter hosszú sétány lesz, hársfa
sorral (2-3 méteres nagy fákat
telepítünk!), kandeláberekkel,
padokkal, pergolával, a tér egyik
oldalán díszburkolattal, a közé-
pen húzódó jelenlegi csapadék-
víz elvezető árok fedett burkola-

tot kap, és természetesen befii-
vesítjük. Lesz ott ivókút, csobo-
gó és szökokút is...

Méii niost is mesélne róla, ha nem
zavarnúiiak az állandó teletbnok,
ami-'lyek arról s/ólnak - ha jól értcm
- hogy tanácsokat kérnck, cs ő ad.
Meiiiicin kcll, inert ott motoszkál a
lejcniben, liogy Laboda úrnak még
dulga van, megy irányítani a kátyú-
zást. Kste t'él nyolc elmúlt. Búcsúzás
kö/bcn meg tclkiált: ja, és építünk
kct sportpályát is jövőre. Egy nagyot,
focizni, meg mellette egy kisebbet is,
minden más sportra. Aztán még utá-
nam szól: lálta már a Szent Alexand-
ra kápolnát? Azt is mi hoztuk rend-
be. Ugye szép az a kis park is elötte?

(varsányi zsuzsa)

(U. i. Hazafeló jövet, és azóta is
egyre csak az jár a fejemben, vajon
most mit mondanak majd azok, akik
egyre csak a képviselők egy részét
okolják azért, mert nálunk nem tör-
ténik semmi.

Szeretnék cmlékeztetni mindenkit
az önkormányzatí törvényre, amely a
képviselő-testületet csak arra hatal-
mazza fel, hogy döntéseket (határo-
zatokat) hozzon. Azok végrehajtása
elsősorban a polgármester felelőssé-
ge, aki nem csupán aláírásával, ha-
nem felügyeletével is köteles a telje-
sítésre . A második sorban jön a Hi-
vatal. Ha alkalmatlanságból, hozzá
nem értésből, avagy csupán figyel-
metlenségből nem hajtják végre a ha-
tározatokhoz szükséges intézkedése-
ket, akkor itt nem történik semmi. De
ennek az önkormányzati munkának a
felelőse is elsősorban a polgármester.
Es csak másodsorban a jegyző.

A képviselő-testület Pilisborosje-
iiőii igcii sok, és meggyoződcsem
szerintjó határozatot hozott Ezekje-
lcntös, a falu épülését, fejlődését
szolgáló része a mai napig nem telje-
siilt.

* t

Táíékoztatom Önőket, hogy Urömöo a Fő tér (temptom
mögötti terület) felújítási munkátatai megkeztíődtek. A felújí-
tássat járó és Ctsősorban a köztekedésben {C(entkező nehéz-
ségekért szíves elnézésüket és tűretmüket kérem. Tudom,
hogy PHsborosje-nőről sokan ezt az vSwmW. vátezt|tt< mun-
kahelyük megközelítése, iKetve egyéb üg^k lnlézé@@ során.
A munkálatok várhatóan 2006. m^w végéig tart^nak.

TiRAte8rt:
Laboda Gábor

Üröm Község Postgarme^ere
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1. Uröni lakossága 5500 fő, Pilisborüsjcnö lakossá-

ga 3300 fő.
2. Uröm Polgármesteri Hivatalában 24 fö dolgozik,

melyből 6 fő falugondnoki tevókenységet végez. Pilis-
borosjenő Polgármesteri Hivatalában 18 fő dolgozik,
melyből egy sincs, aki falugondnoki tevékenységet vé-
gezne.

3. Urömön ebben az évben négyszer volt fűkaszá-
lás a közterületen, Pilisborosjenőn egyszer.

4. Urömön felújították a Polgármesteri Hivatalt,
Pilisborosjenőn nem.

5. Uröm költségvetése sokkal szerényebb lehetösé-
geket teremt a fejlesztésre, mint Pilisborosjenő költség-
vetése, mégis csak Uröm fejlődik, Pilisborosjenő le-
pusztul.

6. Uröm polgármestere racionalizálta a Polgár-
mesteri Hivatal működését, Pilisborosjenő polgármes-
tere nem. Uröm ezzel 70 mFt-ot takarított meg, Pilis-
borosjenő pedig mintegy 100 mFt-ot élt fel ennek elma-
radása okán a fejlesztésre szánt pénzösszegekből 2005
év folyamán.

7. Uröm polgármestere vállalkozásnak fogja fel a
Polgármesteri Hivatal működtetését és jó gazda gon-
dosságával irányítja azt, míg Pilisborosjenő polgármes-
tere nem irányítja jó gazda gondosságával a Polgármes-
teri Hivatalt.

8. Uröm polgármestere előkészíti a Képviselő-tes-
tület döntéseit és részt vesz minden bizottsági ülésen,
míg Pilisborosjenő polgármestere nem készít elő sem-
mit és nem vesz részt bizottsági üléseken.

9. Uröm polgármestere végrehajtja a Képviselő-
testület minden döntését - még akkor is, ha őt leszavaz-
zák -, Pilisborosjenő polgármestere pedig a Képviselő-
testület számos döntését nem hajtotta vé'gre mind a mai
napig:

Végre nem hajtott Kt. határozatok:

. 169/2005. (VII. 28. ) Kt. határozat

. 163/2005. (VII. 14.) Kt. határozattal megcrösí-
tett 124/2005. (V. 26. ) Kt. határozat

. 162/2005. (VIL 14.) Kt. határozattal megerősí-
tett 123/2005. (V. 26. ) Kt. határozat

. 161/2005. (VII. 14.) Kt. határozattal megerősí-
tett 122/2005. (V. 26. ) Kt. határozat

. 135/2005. (V. 26. ) Kt. határozat rögzíti, hogy
Küller Janos polgármester nem hajtotta végre a
82/2005. (IV. 21.) és a 99-107/2005. (IV. 28.) Kt.
határozatokat

. 134/2005. (V. 26. ) Kt. határozat

. 133/2005. (V. 26. ) Kt. határo/at

. 132/2005. (V. 26.) Kt. határo/at

. 107/2005. (IV. 28.) Kt. határozat

. 106/2005. (IV. 28. ) Kt. határozat
* 105/2005. (IV. 28. ) Kt. határozat
. 104/2005. (IV. 28.) Kt. határozat
. 103/2005. (IV. 28. ) Kt. határozat
. 102/2005. (IV. 28.) Kt. határozat Küllcr Tános

polgármester foglalkoztatási jogviszonyának

megszüntetósórc vonatkozó keresetindítás kibő-
vítóséröl

. 101/2005. (IV. 28. ) Kt. határozat

. 100/2005. (IV. 28.) Kt. határozat

. 99/2005. (IV. 2cS. ) Kt. határozal

. 82/2005. (IV. 21. ) Kt. határozat

. 44/2005. (III. 3. ) Kt. határozat

. 185/2004. (X. 28. ) Kt. határozat megállapítja,
hogy Küller János polgármester megsértette az
Otv. 9. § (1) bekezdésót

. 174/2004. (X. 28. ) Kt. határozat

. 141/2004. (X. 7. ) Kt. határozat Küller János pol-
gármesteri tisztségének megszüntetése érdeké-
ben keresetindítás

. 108/2004. (VI. 24. ) Kt. határozat

. 93/2004. (VI. 17. ) Kt. határozat

. 88/2004. (V. 13. ) Kt. határozat

. 87/2004. (V. 13.) Kt. határozat

. 85/2004. (V. 13.) Kt. határozat

. 83/2004. (V. 13. ) Kt. határozat

. 74/2004. (V. 6. ) Kt. határozat

. 73/2004. (V. 6. ) Kt. határozat

. 71/2004. (V. 6. ) Kt. határozat

. 60/2004. (IV. 1.) Kt. határozat

. 458/2003. (XII. 18.) Kt. határozat

. 416/2003. (XI. 25. ) Kt. határozat

. 388/2003. (X. 27.) Kt. határozat

. 373/2003. (X. 9.) Kt. határozat

. 364/2003. (IX. 25. ) Kt. határozat

Végre nem hajtott rendelet:

. Küller János polgármester 2005. január-augusz-
tus hónapokban összesen 6. 844. 805, - Ft összcg-
gel kevcsebbet utalt az Altalános Iskolának a
6/2005. (IV. 15.) Kt. rendelet 11. számú mellékle-
tében szereplő önkormányzati támogatási ösz-
szegnél.

10. Urömön a polgármcster kiválóan előkészített
anyagai alapján a Képviselő-testület ülósei rövid idő -
általában 1-2 óra - alatt lezajlanak, míg Pilisborosjenőn
a polgármester semmit nem készít elő, s a Képviselő-
testület ülései 6-8 óra időtartamúak.

11. Uröm járdarendszert épített ki a 3 év alatt,
Pilisborosjenő egy métcrjárdát nem épített a 3 óv alatt.

12. Uröm 23 utcát épített a 3 év alatt, Pilisboros-
jenö egyet scm.

13. Uröm a temetőt felújította, Pilisborosjenő nem.
14. Uröm átépítette a bölcsődét óvodának, Pilisbo-

rosjenő nem épített vagy újított fel óvodát.

15. Urí')m vesz egy házat óvoda elhelyezósérc, Pilis-
borosjcnö ingatlanokat velt ugyanezen célból a Német
Nemzetiségi Kisebbsógi Onkormányzattól.

16. Uröm átépítctte és felújította a Művelődési
Háxát, Piiisborosjcnő nem.
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17. Uröm átépíti az idősek otthonát, Pilisburosjenő
neni.

18. Uröm 10 busznicgállót epített újjá, Pilisboros-
jenö egyet scm.

19. Uröm indul pályázatokon, Pilisborosjcnő neni.
20. Uröm kiópítette a Bécsi úti szeniiyvízvezetéket,

Pilisborosjenő egyetlen infrastrukturális beruházást
sem csinált.

21. Uröm megállapodott az MO gyorsforgalmi út
számára legkedvezőbb nyomvonaláról az illetékes
kormányzati szcr/ekkel és ezért 300 mFt beruházásra
tarthat igényt, míg Pilisborosjenő mind a mai napig
nem állapodott meg az MO gyorsforgalmi út számára
legkedvezőbb nyomvonaláról az illetékes kormányzati
szervekkel, és eddig scmmilyen ellcnszolgáltatást nem
kért.

22. Uröm új főteret cpít, Pilisborosjenő még csak
terv'c/ge. ti.

23. l.Jröm két uj sportpályát épít, Pilisborosjenő
egyet scm.

24. Uröm polgármcstere láthatóan dolgozik, Pilis-
borosjenő polgármestere láthatóan csak vitázik.

25. Uröm fcjlödik, Pilisborosjenő lepusztul.
26. Uröm polgármcstere mindezt országgyűlési

képviselői, Pest megyei közgyűlési tisztségei és sikeres
vállalkozásai mellett teszi. Pilisborosjenő polgármes-
terénck nincs más tisztsége, leveleit is külső segítői ír-
ják. Dolgozni helyette azonban senki sem tud. Ezért
nem is mozdul semmi sem Pilisborosjenőn.

26. 2006 őszén önkormányzati választások lesznek!

1 pilisborosjenői a 3300-ból

ÖSIÖ T
Szeretnénk köszönetünket kifejezni,

hogy a Rákóczi utca és a Fő út sarkán a
felszíni vízelvezetést, valamint a Rákó-
czi utcában található forrás vízelvezeté-

sét megoldották. Külön köszönetünket
fejezzük ki az alábbi személyeknek,
akik részt vettek a munkálatokban:
Küller János - polgármester, Komlós
Tibor - tuzoltóparancsnok, Trunk Zsolt
- vállalkozó, Csonka János - vállalko-
zó, Király Dávid - polgárőr, László
Sándor - tűzoltó, Barkóczi László.

TíszWt Ügyfedefe!

TájéÍlEoztetoBi Oiwfcet, hogy 2005. nowaiber 1-jéwl tiatátyba lép a
^004. évi CLX. tv. a közigEtzgatátí hatösági e|érás és szolytotás általá-
iws szabátyaii-ol (KET). Ezzei eg^idSten az 1957. évi IV tv. és aiiaak ösz-
szes aióáosftása hattíyát ^esztí.

A 2UN. évi CU? tv. 36. § 1) bekezdésR a kö^ötis.ezőfcet írja elő:
"A kéreieahez csatolai keM a jopzabái^baR előfrt Bieltékletekgt.

SMéWkéiit aem tdhet as, üg^Mí ssatiSiatSs^i állá^glalast kérní.w

Upaaezea tv. 44* §-a a Mvetkezo elaírásolíat tartolaazza;
2) bekerife >^4 ssatíitíSsá^t az u^bea éfdemi őSntesrejei gQsult hstó-

sag Iseresi wsg, aady dőfitéséaeik meghcrtaláaál tótve vao a szattato-
sagiwl: - a hatásfaöre taret@si iközött tíalakított - jogszAalyöa alapuió ál-
tísfogiaiásálioz.

4) befeezdéc "Áz 1-3) betesdésbea fogWtak niegfolelo alkalmazásá-
vai keH eyárni aidsor is, ha ]<^szabáty eiőírása aiaigjm az eogedélyezési
feitétele^. elwsetes megáSspítása cSisíól e^ostes (ehi) ssxMatésági áSásfo^a-
Ms Ma^ására keriil ssr."

Kicsit megijedtem október utolsó
napjának éjjelén. olyan hatalmas lán-
gok csaptak fcl a Trunk-fóle építő-
anyag telcpen. Pedig mi lagadás, szép
volt a látvány. Fytel már jócskán cl-
múlt. Azóta is gondolkozom vajon mit
égcthettek ójnek évadján, nagy titok-
ban a sötétség lcple alatt. amikor úgy
sondulták, mur senki sincs ébrcn? Re-

niólem, legalálib a kö/terülct felügye-
lőnk tudja e rejtólycs, és meglchetősen
nagy éjjeli tűzrakás okát?

(gy. k.)

Penti torvényi előírások fígyetombe véteíéwl a TSzoltósé í>t mijat
szakhgtósa ot e  edél ezési tttzvédeiiai hatósá i ü: eiebea közvetleoiil
az ü elek kéreJmakfc&l nem ksK^hfitfcA im iiüetve beérkezett kémlem
esetén m idézett'> szabál 

" 

ey?ira8okabi)iániii)Bcs 'o i aia '<i szatíiatQ-
sá ' áfiásfa Wss Naáásáiiak í^ertazilKa-kéFeiemeIotasításra keral.

A batéfeoay ugyiatézás érdekében kégufc, hogy az ügyfeíek Itérei-
makkel a döntés hozatalra hatáskörrel és iltetékességgel bíró hatöságiioz
(általábaii a hefyi Onkorniáriyzat Poigármesteri Hivatala) forduljana};.

Epítés engeáélye-'ési ügyekben a kötclczŐcn eloírt egycztctés eéljá-
bóil természetesen továbbra is állunk a tervezők rendelkezéscre,

Kedden:8R-1400óráig.
Pénteken: 8UO-128@ óráig tartó ügyfétszolgálatunlton, az Erd, Fehér-

vári út 79fA. szám alatti laktanyaépületben.
Ettől eltérő tdőpontokban pedig az ügyiütézőkke! eiőzetesen le-

egyeztetettek sz&rtot.
Vörös Jáaos tíí. ezredes

tumltőparancsnok sk.
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HIREK

A Pilisborosjenői KevólyAegyi Dalkör nagysike-
rű dalostalálkozót rendezett 2005. október L5-én a

Reichel József Művelődési Házban. A nagy érdeklö-
dés mellett lcbonyolított zenés-dalos találkozó végig
a sokszínűség jegyében zajlott, jobbnál jobb előadó-
kat, kórusokat, táncosokat hallhattunk-láthattunk. A
Tibolddaróci Népdalkör, a szomolyaiak, a Budaörsi
Pirosrózsa, a Rákoshegyi Dalkör mellett már hagyo-
mányosan nagy élményt jelentett hazai együttese-
ink, a Kevélyhegyi Dalkör, a Deutschklub és a boros-
jenői Altalános Iskola ének- és tánckarának fellépé-
se. Uj színfoltot jelentettek a Deutsch-klub vezetőjé-
nek, Mayer Robinak a műfordításai, amellycl a svá-
bul kevésbé értők számára is élvezhetővé tette a fí-

noman pikáns-érzelmes-honvágyat éreztető dalokat.

Gratulálunk a szervezőknek, hogy sikerült mind-
nyájunkat egy nagyszerű kulturális élménnyel gazda-
gítaniuk!

Ratgeber für Rátselfreunde

Consommé =

Kringel =
Trueffel
Hutzelbrot =

Kraftbrühe

Ringelgebáck
Fleischwürze

Weihnachtsgebück
Pumpernickel = westfálisches Rogggenbrot

Térítésmentes, elsősorban munkanélküliek vagy
pályakezdő fiatalok részére szervezett karrier-
tanácsadást tart minden hónap második keddjén
18.00-20.00 között, legközelebb december 6-án, a
Polgámesteri Hivatal Kisebbségi Okormányzati
irodájában Kozáry Vilmos, a Dr. Pendl& Dr.
Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó cég ügyvezetője.
Kérjük, előzetesen a 337-108 telefonszámon szíves-
kedjenek bejelentkezni.
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Reichel József MíívelŐdési Ház és Könyvtár híreí
Nyitva tartás: minden hétköznap 14-21-ig

Hétvégén: a rendezvények idején.

Könyvtár olvasószolgálati nyitva tartása:
Hétfő: 17-18.''" ~ Szcrda:9">-l2(l"
Kedd: 14-17 (új) Péntek: 17""-lS.'u
A könyvtárban e-Magyarország pont működik. Minden

hétköznap: 14()"-18ütl-ig. 2005 oszére a mííszaki feltételeink
változása következtében valóban gyors Intcrnet szolgáltatás-
sal várunk mindenkit.

A községi könyvtár sok szeretettel ajánlja új könyvei
közüla következőket:

1. Sean Smith: Es megteremtette Harry Pottert- Joanne
Rowling életrajza

Melyik gyerek nem álmodozik manapság arról, hogy mi-
lyen lenne varázslást tanulni Roxfprtban, vagy h'iddicsetját-
szani egy telt házas stadionban? Almodozni- esetleg egy vo-
naton ülve, ha már nem indulhat el velünk a szerelvény a ki-
lenc és fél vágányról...

Johanne Rowling is egy vonaton utazott éppen, amikor
képzeletében megjelent egy kisfíú, Harry Potter képe, aztán
Roxfort, a varázslóiskola... és onnan kezdve nem volt számá-
ra megállás, írni kezdte az azóta világhírűvé és sokak kedven-
cévé vált mesefolyamatot. Valóra vált az álma, világhírű lett,
mégpedig sikeres, ünnepelt és gazdag... Ahogy Harry Potter
élete mindenkihez szól, úgy Johanne Rowling eddigi élete is
tanulságos lehet mindenki számára.

2. Engem minden érdekel címmel új sorozat készült gyer-
mekeink számára. Könyvtárunkban már megtalálható A képes
mitológia, mely ízelítőt nyújt az egyiptomi, a görög, a római és
a fínnugor mitológiából. Művészi igényű festményekkel il-
lusztrált izgalmas történetek segítik az olvasó képzeletének
szárnyalását. Avadállatokközelről, melyben a természetszere-
tő gyermekek számos vadon élő állatot fígyelhetnek meg a
könyv segítségével. Színes és látványos illusztrációk, magyará-
zóábrák, térképek, táblázatok és karikatúrák segítségével.

Az Ízeltlábúakról készült könyvben választ kaphatnak
érdekes kérdésekre, mint például: Milyen színcket lát a házi
móh? Hogyan gyujt vizet a sivatagban a gyászbogár? Vannak-
e vízipókok? Milyen termekből áll a termeszek vára?

..4, Kertész Imre: Felszámolás c könyv egy "nyomkere-
sés", nyomozás egy eltűnt kézirat és tűnőfélbcn lévő élctck
után. Egyúttal úgy tűnik, hogy bezárul az alkotói kőr, amelyet
Kertész [mre maga köré mcghúzott: h;i a Sorstalunsá^ A kii-
darc, a Kaddis, a meg nem született gyermekcrt iitán eddigi tri-
lógiáról beszélünk, az új míí, a Felszámolás e/t a sort most
tetralógiává cgcszíti ki.

A könyvtárunkban a könyveken kívül még diafilmeket,
társasjátékokat is lehet ingyenesen kölcsönözni. A községi
könyvtár szívesen fogad régi, kinőtt társasjátékot, melyct köl-
csönzcsre ajánlhatunk tovább.

A korábbi videó kazettakölcsönzés ismét inííködik. A vi-
lág és a magyar irodalum klasszikusai, a világ és a magyar
nimművészct legnagyobb alkotasai, valamint gycrmckeknck
szóló (ilmek kiilcsönözhetok cgységescn 100 Ft alkalman-
ként kölcsonzési díj ellenében.

ÜJ !!!!!
AeroDance (Táncalapú esztétikus testkcpzcs)

Szerdán: Szombaton:
14,30-15,30 alsósoknak 13,30-14,30 alsnsoknak
15.30-16,30 felsősöknek 14.30- L5.3U felsősöknek
Vczcti: Krishcnbaumné Gombos Tímea szakedzö cs Tóth

Mónika szakedző.
Tanfolyami díj: 3000 Ft/hó

ÜJ, (TJ, ÜJ !!!!! NYKLV (. YAKORI.O KIAJB NÉMETÜI.:

Nyelv gyakorlasi lehctősegct sxeretncnk bizlosítani azok
.számára nki már bcs/élnek egv bizonvns szinten NÉMETl'IL.
2005. noM-mbcr 3-tól minden csütörtökön 18-20 óráig a könyv'-
tárban. A klubban csak német nyclven lcliet társalogni kűlönfé-
lc léni.ikról. A nyelvhas/, ii;il;it helyességét ('siszár Christine és
Michucla Silkiiiat scgíti. ük gundoskodnak a családias hangu-
latról és a mindig aktuális temákról. Azokat várjuk akik a min-
dennapd s nyclvhas/nylat liiányában nem akarják elfelejtcni a
nyclvct. Jelentkczni lehet a Művelödcsi Máz telcfonján 336-377
Molnar Zoltanná).

A Művelődési

November 18. 8-13 óráig

18óra

November 22. 9- L3 óráig

November 24. 9-13 óráig

November 25.

19-22 óráig

November 26. 19-04 óráig

December 1. 14-18 óráig

December 3.

December 5. 13-18 óráig

December 10. 10-l2ór;iig

14-20 óráig

Dcceinber 11. 10-14 ór;íig
Deccnibcr 15. (>-13 óraig

December 16. 18. óra

Ház egyéb programjai:

Gazdálkodj okosan és olcsón
Ruhu és cipő vásár
Jcnő napi koncert
Zeneiskola műsora

Gazdálkodj okosan és olcsón
Használt ruha vásár

Gazdálkodj okosan és olcsón
Cipő vásár
András Napi Bál
Német Nemzetiségi Altalános
és Alapfokú Művészeti Iskola
programja
Táncház
belépő: 300 Ft
Katalin Bál

Deutschklub szervezésében batyus
bál. Minden pilisborosjenői lakost
szeretettel várnak a szervezők.
Idoskorúak Napja
Pilisborosjenő Onkormányzat
szervezésében

Német nemzetiségi időskorúak
napja
Német kisebbségi önkormányzat
szervezésében

Gazdálkodj okosan és olcsón
Ruha ós cipő vásár
Játszóhá/, Ncpek karácsonya
Művelődési Ház szervezésében
Belépő: 500 Ft. testvércknck 50%
kcclvczmétiv
Ajándék vásár
Igcnyes kezműves cs népművószeti
tárgyak vására. Mindcn vásározót
szívesenvárunk
Ajándék vá.sár
Ga/dálkodj okosan és olcsón
ílas7n;'ill nih;i vas;ir
Karácsonyi Koncert
Zcneiskola műsora

Elöíeles:

Dccember 31. 21) óra Szilveszteri batyus bál
Művelődési Ház szervezésében

Asztalfoglalást november 15-től
elfogadunk, asztal ille.tve hely csak
korlátozottan áll rendelkezésünkre.
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Pilisborosjenő Onkormányxat
képviselő-testületének 23/2005 (XI. 11.) Kt.

rendelete

Az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet

módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányxatának Képviselö-
testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatasról
szóló 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjától szóló 29/1993. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az
alábbiak szerint módosítja:

l.§

A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Szociális ebéd 223, 077 Ft/fő/nap (198, 98 + 29,097 AFA)

2.§

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Szociális ebéd 386,- Ft/fő/nap (335,6517+50,3483 AFA)

3.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János

polgármester
Vargáné Vass Eva

tjegyzo

Pilisborosjenó' Község Onkormányzat
képviselő-testületének 24/2005. (XI. 11. ) Kt.

rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyijuttatásairól, valamint szociális

és kegyeleti támogatásairól

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-lestü-
lele ;i köztiszrviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (továbbiakban Ktv. ) 4. §-ában loglalt felliatalma-
/ás alapján, fígyelemmül a polgármcsteri tiszlsőg ellátásá-
nak egyes kércléseiröl és ax önkormányzati képvisclők tisx-
tclctdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvóny I3.§(1) hekexdc-
sére is a következö rcndeletct alkotjd a köztis/tvisclők szo-
ciálisjóléti, kullurális, egészségügyi juttatásairól, valamint
s/.ociális és kegyelcti támogatásairól:

A rendelet hatálya

l.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Polgármestüri Hivatalban
(továbbiakban hivatal) teljes és részmunkaidőben fog-
lalkuztatott köztisztviselőire.

(2) A rcndelctben meghatározott juttatások és támogatú-
sok a nem tcljes munkaiclőben l'oglalkoztatott közlis/t-
viselőket munkaido-arányosan illetik meg.

(3) A rendelet 4., 5., 7. és 8. §-aiban meghatározott szabá-
lyokat a polgármestcr tekintelóben is alkalmazni kell.

Ajuttatások és a támogatások fedezete

2.§

(1) Ajuttatásokra és a támogatásokra adott óvben kifizet-
hető keretösszegeket a képviselő-testület a költségve-
tési rendeletében állapítja meg.

(2) A keretetjuttatásonként, illetve tániogatásonként kü-
lön-külön kell megállapítani.

(3) Ha az adott költségvetési évre a képvisclő-testület:
a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg,

va§y
b) ajuttatásokra mcgállapított keretösszeg a kiadáso-

kat nem fedezi ajegyző pótelőirányzat kérésselfor-
dulhat a képviselő-testület felé. A képviselő-testü-
let a hatályos rendelkezések, illetve a helyi rende-
letben szabályozottak alapján a költségvetési ren-
deletet módosítja.

(4) A jegyző felelős e rendeletben szabályozott juttatások
fedezetéül szolgáló
a) előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben

való megalapozott, reális igényekhez igazodó szere-
peltetéséért, valamint

b) a jóváhagyott előirányzatok e rendeletben szabá-
lyozottak szerinti felhasználásáért,

(5) Az egyes juttatásokról évenként elkülönített nyilván-
tartást kell vezetni.

Ajegyzo feladata a juttatásokkal és támogatásokkal
kapcsolatban

3.§

(1) Ajegyző köteles intézkedni
a) ajuttatások és lámugatások körültekintő felhaszná-

lásának biztosításáról,
b) az egyes juttatásokra valójugosultság megállapítá-

sáról,
c) az egyes megítélt juttatások folyósításáról és nyil-

vántartásáról.

(2) A jegyző köteles a renclelet a rendclet 4. § (4) bekez-
clésében, 6. § (5) és (6) bekezclésébcn, 7. § (3) bckcz-
désében meghatározott juttatások és támogatnsok
a) mértékót,
h) (eltétcleit.
c) a/. elbírálás cs az elszamolás reniljét.
d) valamint a visszaterílés szabályait megállapítani.

Jiittatásokés tamogatások

4.§

Utazási költségtérítés

(1) Pilisborosjenő község közigazgatási határán kívül tör-
tcnő munkália járás esetén a köztisztviselő, a munká-
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ba járáshoz szükséges helyközi közlekcdési bérlet dijá-
nak J()()%-ára jogosult.

(2) A bórlet - tárgyhó vógén törtéiiő - leudása kötelczö.

(3) Saját gépkocsival történő munkábajárás esclén a kö/-
tisztviselő a munkában toltött napokra a munkuhely cs
a lakóhcly között közforgalmi úton mórt oda-vissza lá-
volság figyelembevételcvcl kilomótcrenként 9 forint
értékben kap költségtérítóst.

(4) Az ügyintézés gyorsítása és hatékonyabbá tétele erde-
kében a köztisztviselőnek a munkállatói jogkör gya-
korlója saját gópkocsi hivatalos célú használatát enge-
délyezheti.

Illetményeloleg

5.§

(1) A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjai enyhítése cél-
jából illetményelőleg felvételére jogosult, évente egy
alkalommal.

(2) Az illetményelőleg iránti kérelmet a jegyző bírálja el.
(3) Az illetményelőleg összege a mindenkori illetmény-

alap kétszerese.

(4) Az illetményelőleg kamatmentes, mely összeg - ha-
vonként egyenlő részletekben történő - visszafizetésé-
nek időtartama: 6 hónap.

(5) A jegyző - a polgármester egyetértésével - kivételes
esetben a köztisztviselő kérelmére egy alkalommal is-
mételt illetményelőleg felvételét engedélyezheti a köz-
tisztviselő rendkívüli élethelyzetbe kerülésére tekin-
tettel abban az esetben, ha a köztisztviselő a korábban
felvett illetményelőleget visszafízette vagy abból keve-
sebb, mint 2 hónap töriesztés van hátra.

(6) A tartósan távollévő köztisztviselő illetményelőlegben
nem részesíthető.

A köztisztviselo képzése, továbbképzése, nyelvtanulási
támogatása

6.§

(1) A köztisztviselő számára kötelezően előírt közigazga-
tási alap- és szakvizsga sikeres megszerzése érdckében
fízütett szabadság igénybcvctelére jogosult.

(2) A lanulmányi szabadságt)t a vizsga előtt maximum 30
nappal előbb veheti igénybc a köztisztviselő.

(3) A Sanulmányi szabadság mértéke:
a) alapvizsga esetén: 3 nap
b) szakvizsga esetén: 5 nap

(4) A köztisztviselo jogosult az előmenetelhez, és köteles
a központilag vagy a köxigazgatási szerv által előírt
képzéslien, továbbképzésben vagy átkcpzésben - icte-
értve a közigazgatási ve/.etöképzóst is - rcszt venni.

(5) Az iskolarendszerű továbbképzés költségcit a kö/igaz-
gatási szervek saját költségvctésükből fedezik.

(6) A köztisztviselő nyclvtanulási támogalasban is része-
síthctő, mcly az uniós nyelvckre vonatkozik. A nyelv-
tanulási támügatás szabályait a munkáltató és a
munkavállaló közötti megállapodásban kell szabá-
lyozni.

Költségtérítés

7.§

(1) A köztisztviselö munkavégxése során felmerült - szük-
séges és indokolt - költségeil kérelmére meg kell térí-
tcni.

(2) A költsógtérítés clszámolását a jegyző igazolja. A kére-
lemhcz csatolni kell a felmerült költségeket igazoló ira-
tokat. (buszjegy, metrójegy stb.)

(3) A köztisztviselő saját tulajdonát képező berendezés,
eszköz, felszcrclés használatáért térítési díj vagy áta-
lánydíj fízetendő, külön mcgállapodás szerint.

Temetési segély

8.§

(1) Az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a
közszolgálat halottjává nyilváníthatja.

(2) A köztisztviselő munkáltatója a közszolgálat halottjává
nyilvánított személy temetési költségeit egészében át-
vállalja.

(3) A köztisztviselőnek a vele közös háztartásban élt köze-
li hozzátartozójának halála esetén kérelmére temetési
segély adható.

(4) A temetési segély összege a mindenkori helyi szociális
rendeletben megállapított összeg.

(5) A temetési segély kifizetését a munkáltatói jogkör gya-
korlója engedélyezi. A munkáltatói jogkör gyakorlójá-
hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell a halotti anya-
könyvi kivonat másolatát.

Záró rendelkezések

9.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a 4. §
(3) bekezdésében foglaltakat 2005. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűlcg hatályát
veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegye-
leti támogatásairól szóló 2/2002. (IV. 5. ) és annak mó-
dosításáról szóló 11/2004. (III. 15. ) számú helyi. rende-
lct.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János
polgármester

Vargáné Vass Éva
jegyzö

ANYAKÖNYVI HÍREK
PilisborosjeBö községben 20R$. olstóber hunapban
ettaii5Et:

Nag^ EI^aér (71 év)

Pilísborosjeno, 2005. november 3.

Keresztéwy Anihó
ayaisonyvezető
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Ejszakai ügyeiet:
Este ISőrától
Reggel S óráig

NappaM Ag^etet:
Üröm: 350-224, 351-286
Orvosi rendető

Pilisboroqetiő 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Hétvégi ügyelet:
Szomfaat reggel 8 őrától
Hétfő reffel § óráig

2ÖÖ5. ooveaber 15. Dr. Fehér Eszter
16. Dr. Gelencsér Titaiás
17. Dr. Fbfacr Eszter
18. Dr. Gaál GabrieBa
19. Dr. Kovács Leveate
20. Dr. KQvács Levente
21. Dr. Kwáes Lewtte
22. Dr. Pebér Eszter
23. Dr. Gelencsér TaiBás
24. Dr. Wiér Eszter
25. Dr. Gyimesi Zoltán
26. Dr. Gelencsér Tamas
27. Dr. Gelencsér ThEBás
2&. Dr. Kováes Lweote
29. Dr. Ftehér Bszter
30. Dr. Gelenesér Tteás

2005. decümber 01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Gyimesi Zoltáii
03. Dr. Fehér Eszter
04 Dr. Febér Eszter
QS. Dr. Kovács Leverite
06. Dr. Fehér Eszter
07. Dr. Oelencsér lasiás
08. Dr. FeÍiér Eszter
09. Dy. Oaát Gabriefla
10. Di. Fetoér Eszter
11. Dr. Fefaér Eszter
12. Dr. gkyvács Leveate
13. Dr, Fdkér &zter
14. Dr. O&teoesér Taaaás
15. Dí. Fehéi- Eszíer

Dr. Fehér Bszter
Uröm. Kevély o. 32.
TeL: 06-30-55-22-047
Dr. Gaal GarieUa
üröm, Rálíőczi F. aíca 80.
Tel. :Qg-7@-M-05-919
Dr. Kotács Lewate
ür&iin. Honvéd iMea 24.
Tel. : 06-30-49-35-324
DF. Köyács Gábor
Üröm, Doter utca 21.
Tbl. : 06-39-98-27-055
Dr. Geteoesér Támás
Üréai, Ctoktor atca 21.
Tei. : 06-30-^6-09-772

Dr. GyÍHtesi Zokan
PiSsborősjeso, Rózsa u. 15
TeL: @6-20-33-02-453

VÉDÖNŐK
Wefea: R6.26-3SR. 733

Cseesemtoiiáe&aáás Ita-hestasácsaáás

Kedd: 11.30-tdl 13.00-ig Ked? 13.00-tól 15.00-tg

Csatörtőfe: 12.00-tól 14.00-ig Cwtörtofe: 13.00-töl 15.00-ig

Bety: 2096 Urom, Deliter etca 21.

SÉRVKÖTŐK ÉS HASKÖTŐK egyedi méretre (Fürdő
kivitelben). Ha sérve van forduljon a Spranz céghez, aki specia-
Ustája minden sérv ellátásának. Tanácsadás, beállítás.

Méretvétel az alábbi helyen és időpontban:

Info (levélcím): Spranz Gyógyászati KFT.
3097 l'ilisliorosjoiii'í, F< iil- ̂ .
(a Tiitidc ['rpsso inclletl)
1^1. /Fa.x: (>()-^()-;^i()-l:2^, 3;i(>-;^9

HIR NDO

Nyitvatartás:
h^l. fotut-péiitokig 9:?i0-16:00

s ranz s ranz.axelero.net . www.s ranz.hu

. ^.Mf;

PIUSBOROSJENÖ KÖZSEt;
ÍNKORMÁWZ.Ar HIVAME.ÖS IAPM

Felei.os kiadó

ipvi'ielö-testüiet K.yjturSlis és Spoft Bizotteága

I-'tíszerfet 'aK!}. Gnrög Athéna

Szerkesztőbizottság
Piák Isrcán, Kerfc-sztegsy Péter, Kozáiy VilmttS

A ssierkesztőség cínre:
2097 Htí'iborosjeno, &üsthegyi út 26

E-inail' inediamÍx^itiaií. datatieE-h^

Tipográfia és nyoBtdai msnkát;; Kőmai Bt

Meg)<lenjl{: havonta, iapzárta miaáen héflap 25-én

gaged>)}<éN: 3.4.lW>m?

"ferjesisti a Magyar Posta
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Kedms Urömíek és Pilisborosjenőiek!
Négy év telt el azóta, hogy mint református lelkészek egy

körlevélben fordultunk a két falu új lakóihoz, s köszöntöttük
őket a régóta itt élők nevében. Mindkét falu jelentős változá-
son ment át azóta is. Itt is, ott is gyönyörű házak, új lakóparkok
épyltek. A mi gyülekezetűnk is kívül-belül megújulva ünnepel-
te idén fennállása huszadik évfordulóját. A helyi önkormány-
zat is segítségünkre volt a munkálatok megvalósításában. Az
újonnan ideköltözők növekvő száma igazolja, hogy jó itt lakni,
s nagyon könnyű megszeretni ezt a két főváros közeli, s mégis
zöldövezeti, hegyek koszorúzta, festői fekvésu falut. Akik meg-
szépítésén fáradoztak, nyilván azt remélik, hogy a szép környe-
zet az itt lakókban egyfajta belső igényességet is kialakít, és
ami szép, azt lakói meg is őrzik olyannak, amilyennek elké-
szült. Ahogy mondani szokták - követi a külcsínt a "belbecs".

Mi, lelkipásztorok, ez utóbbi kialakításának vagyunk a fe-
lelősei. Az a feladatunk, hogy az itt élő emberek egymás iránti
szeretete, nyugalma, békés egymás mellett élése, sőt egymás
iránti segítőkészsége még szebbé tegye mindennapjainkat.
Mert egy falu nemcsak egy adott közigazgatási egységen belül
élő lakosok összessége, hanem közös célokat maga előtt látó,
egymást segítő, összetartó közösség is. Ahol meghallgatjuk egy-
más örömét, bánatát, ahol jó együtt lenni, hozzánk hasonló
gondolkodású társakra lelni, ahol megbeszélhetjük közös fel-
adatainkat vagy akár gondjainkat. Ahol megvigasztalnak ben-
nünket ha valami fáj, ahol észreveszik, ha egyedül maradtunk,
ahol mindig akad egy szomszéd, akire számíthatunk...

Templomaink azért vannak, hogy ezt a lelkületet erősít-
sék. S persze azért is, hogy egy olyan utat mutassanak, amely a
mai élet kérdéseire kétezer év óta egy biblikus, letisztult érték-
rendu, konzekvens választ ad. Ahol a pillanatnyi érdek nem be-
folyásolja az üzenet lényegét. Ahová bármilyen pártállású em-
ber lép be, ugyanazt kapja: szeretetet, bátorítást, reményt, ön-
zetlen segítséget. Vannak korszerű válaszaink arra is pl, hogy
hogyan őrizhetjük meg házasságunkat olyannak, amilyen ak-
kor volt amikor megköttetett, hogyan mentsűk meg gyermeke-

inket káros szenvedélyek veszélyeitől, hogyan értsék meg egy-
mást mai felnőttek és mai fíatalok, szülők és gyermekek, ho-
gyan adjunk át lelki-szellemi értékeket egy értékválságban le-
ledző korban, hogyan legyünk úgy boldogok, hogy közben má-
sok ne legyenek mellettünk boldogtalanok. ..

Ezt kínáljuk mindazoknak, akik becsöngetnek hozzánk
egy őszinte beszélgetésre, ahol tanácsainkat és diszkréciónkat
kérik. Vagy azoknak, akik eljönnek közénk alkalmainkra. Va-
sárnaponként délelőtt 10 órakor istentiszteletre várunk min-
denkit, csütörtök délelőttönként szintén 10-kor pedig biblia-
órán beszélgethetünk. Szeretettel várunk mindenkit.

- December 18-án délután 4 órai kezdettel Gyermekek
karácsonya - gyerekműsor, ajándékcsomagok kiosztása.

- December 24-én szenteste délutánján 16 órakor: Szent-
esti áhítat.

- December 25-én és 26-án karácsony I. és II. napján dél-
elott 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.

- December 31-én, szilveszter este 18 órai kezdettel: Év-
záró istentisztelet, utána pezsgős óévbúcsúztató.

- 2006. január 1-én délelőtt 10 órakor: Üjévi istentisztelet
úrvacsoraosztással.

Ha valaki akár bibliaórára, istentiszteletre, vagy bárme-
lyik alkalmunkra szívesen eljönne, de gyalog már nehezére
esik, ha előtte telefonon kéri, autóval érte megyünk, és szíve-
sen elhozzuk. Aki peáig az ünnepeken szeretne úrvacsorát
venni, de nem tud eljönni a templomba, hívjon bennünket te-
lefonon, meglátogatjuk, és otthon, egyedül, vagy szerettei kö-
rében vehet úrvacsorát.

Címünk: Uröm-Pilisborosjenői Református Egyházköz-
ség, 2096 Uröm, Fő u. 64.

Telefon: 06-26-350686.
Isten áldásával kívánunk békés adventet és áldott kará-

csonyi ünnepeket! Szeretettel
Isépy Gábomé és Isépy Gábor lelkipásztorok

A IséipvfeeN-lestiUrt luni TART L FiNrein

a MpviSieK-testutot
2>S. évi

Állárt^tolás NW tg^toem

ias;SiS. K-s2fia5.
JS.

Omd ^yetot
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A képviselő-testület novemberben két ülést tartott,
november 17-én és 24-én. A november 17-én megtartott
rendkívüli ülésen a képviselő-testület módosította az On-
kormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.
(IV. 15. ) Kt. rendeletet. A képviselő-testület meghallgatta
Küller János polgármester beszámolóját az Onkormányzat
2005. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról. A tájékoztató
egyik fontos eleme az volt, hogy a Küller János polgármes-
ter által irányított Polgármesteri Hivatal legalább
150.000.000,- Ft bevétel elmaradásban van. Az önkor-
mányzati bérlakások bérlőitől nem hajtott be mintegy
2. 300. 000, - Ft összeget, mintegy 99. 000. 000, - Ft értékű ér-
tékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlant nem adott el, s
nem szedett be a DMRV Rt-től mintegy 2. 000. 000, - Ft bér-
leti díjat, továbbá 49.000.000,- Ft adóhátralékot az adózók-
tól. A Küller János polgármester által irányított Polgár-
mesteri Hivatal bevételszerző tevékenysége sajnos kritikán
aluli. Emiatt a fejlesztésre szánt pénzeszközöket éli fel fo-
lyamatosan az Önkormányzat és intézményeinek működé-
si költsége, hisz a saját működését fedező bevételeket nem
képes behajtani. Ezzel a teljesítménnyel bármely vállalko-
zás csődbe jutna, a Küller János polgármester által irányí-
tott Polgármesteri Hivatal azonban büntetlenül végezhet
ilyen silány bevételszerző tevékenységet, hiszen a fejleszté-
sekre szánt pénzeszközök felélésével a köztisztviselők és
közalkalmazottak bére és annak közterhei ma még fedez-
hetők. Így azonban az Onkormányzatot megválasztó adó-
fizetők nem juthatnak aszfaltozott utakhoz, szilárd burko-
latú járdákhoz, felújított óvodához, új tornateremhez, ját-
szóterekhez, egeszségházhoz. Hiányzik a jó gazda a
Pilisborosjenői Onkormányzat éléről. Ha látni akarjuk,
hogy miként fejlődik egy falu egy jó gazda vezette önkor-
mányzat munkája nyomán, akkor ma még sajnos át kell
mennünk Urömbe.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2005. decem-
ber 15-én 18.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődési
Házban, ahol közérdekű kérdésekre kaphatnak Pilisboros-
jenő lakosai közérdekű válaszokat. A képviselő-testület
megkezdte a 2006. évi költségvetés koncepciójának tárgya-
lását. A képviselő-testületnek nagyon keményen meg kell
húznia az Onkormányzat és intézményei gazdálkodását,
mert az eddig beérkezett igények alapján a várható 2006.
évi működési hiány mintegy 140.000.000,- Ft. Ha ezt nem
sikerül a képviselő-testületnek szigorú megszorításokkal
csökkentenie, akkor a fejlesztésekre nem marad elég pén-
ze a falunak. A képviselő-testület a közigazgatási eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 2005. november 1-jei hatálybalépése okán módosí-
totta az állatok tartásáról szóló 27/2004. (V. 15.), a közte-
rületek használatáról szóló 14/1999. (IX. 07. ) és a környe-
zetvédelemröl szóló 37/2004. (VIII. 20. ) Kt. rendeleteket.

A november 24-i ülésén a képviselő-testület elfogadta
az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet, melynek alap-
ján 2006. január 1-től a nem állandó lakosok után szemé-
lyenként és vendégejszakánként 300, - Ft idegenforgalmi
adót kell fizetni az Onkormányzatnak. A képviselő-testü-
let elfogadta az utcanév és házszám táblákról szóló rende-
letet, amely 2006. január 1-től lép hatályba és rendet kíván
tenni a jelenleg sok helyen tapasztalható ellentmondásos
megjelölések és kiírások területén. A képviselő-testület el-

^JS 'S^
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fogadta azt az Intézkedési Tervet, mely az Onkormányzat
gazdálkodási rendszerének egyéb szabályszerűségi ellen-
őrzése során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére irá-
nyul. Ennek végrehajtása következtében valószínűleg a jö-
vőben nem fordulhat elő olyan jogszabálysértés, hogy
Küller János polgármester a képviselő-testület jóváhagyá-
sa nélkül rendeljen meg különböző vállalkozói teljesítése-
ket és saját döntése alapján fízesse ki azokat.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy eladásra meg-
hirdeti pályázati kiírás útján a Kőfaragó u. 12. szám alatti
és a Fő u. 59. szám alatti lakóingatlanait. A Kőfaragó ut-
cai ingatlan vételárminimuma 20.000. 000, - Ft, míg a Fő út
59. szám alatti ingatlan vételárminimuma 29. 000. 000, - Ft.
Az eladásra felkínált lakóingatlanok dokumentációja a
Polgámiesteri Hivatalban 5. 000, - Ft-ért megvásárolhatók
2005. december 15-től. A pályázatokat 2006. január 09.
16. 00 óráig lehet leadni zárt borítékban a jegyzőnek cí-
mezve a Polgármesteri Hivatalban. A lakóingatlanokat
2006. január 05-én 16. 00 órakor lehet a helyszínen megte-
kinteni. A pályázatok bontására, elbírálására és az ered-
ményhirdetésre 2006. január 10-én 10. 00 órakor kerül sor
a Polgármesteri Hivatalban.

A képviselő-testület a 2002. október 15-én kelt adás-
vételi szerződéssel az Omninvest Kft. számára eladott
0135/5, 6, 7, 8, és 12 helyrajzi számú ingatlanokra vonatko-
zó 71/1999. (X. 25. ), 177/2003. (IV. 24. ) és a 354/2003. (IX.
25.) Kt. határozatokat visszavonta a 0135/7 és 8 helyrajzi
számú ingatlanok tekintetében. A képviselő-testület a
0135/7 és 8 helyrajzi számú ingatlanok muvelési ágát a
0135/7 helyrajzi számú ingatlan tekintetében "út" helyett
"állandó jelleggel tárolásra használt beépítetlen terület"-
re, míg a 0135/8 helyrajzi számú ingatlan tekintetében
"közterület" helyett "állandó jelleggel tárolásra használt
beépítetlen terület"-re változtatta, és felkérte a Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy a képviselő-testületi határozat
alapján meghozott földhivatali döntést követően készítse
elő a vagyonrendelet módosítását akként, hogy a 0135/7 és
8 helyrajzi számú ingatlanokat a forgalomképes ingatla-
nok körében szerepeltesse. A képviselő-testület a 0135/11
és 12 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, és az okta-
tási Minisztériummal kötendő csereszerződést elfogadta.

A képviselő-testület elfogadta a "Varázsmanó" Házi
Gyermekorvosi Kft. házi gyermekorvosi tevékenység ellá-
tására vonatkozó megbízási szerződést és felhatalmazta
Küller János polgármestert annak aláírására. A képviselő-
testület tudomásul vette a Pest megyei Közigazgatási Hi-
vatal vezetőjének törvényességi észrevételét, melynek
alapján a Helyi Epítési Szabályzatban és a Szabályozási
tervben szabályozni kívánja a 038, 030, és 022 helyrajzi
számú ingatlanokat 2006. május 30-ig. A képviselő-testü-
let elvi támogatását adta ahhoz, hogy a Művelődési Ház
kistermében Michaela Silkinat és társai kávézót nyissa-
nak, és felkérte a Jogi Bizottságot, hogy a decembér havi
képviselő-testületi ülésre készítse elő a kávézó kialakításá-
ra vonatkozó bérieti szerződést. A képviselő-testület meg-
hallgatta Küller János polgármester tájékoztatóját a szep-
tember végi parlagfű kaszálásról, valamint a Község utcá-
inak augusztusi kárelhárító és kármegelőző munkálatai-
ról.

Helyszíni Tudósító

Önötet, hogy Piliisboro8|enő Község ÖnkCNmányztí

Z0 . decsmtoer 15-én (csütörtök) 18°° OTÍ

a Józaef lyiűvrtődési Ház nagytermében

tart, m@tyn@I< témája: ImwMsű kéfelésef( és válaswk.
Küfler a . k.

í ármester
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1. Pilisborosjenő Község Qnkormányzat képviselő-testülete el-
adásra meghirdeti az Onkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Pilisborosjenő 121/8. helyrajzi számú (íermészetben:
Pilisborosjenő, Fő utca 59. szám) 853 m2 alapterületű, teljes
közmuvel ellátott ingatlanát, a rajta lévő 3 szintes felépít-
ménnyel együtt.^Az ingatlan telkén áll 7,50 m szélességgel el-
kerítve a MATAV Rt. (TCom) Budai Igazgatóságának mű-
szaki épülete.

2. Az ingatlanra vonatkozó dokumentumok a Polgármesteri
Hivatalban megvásárolhatók. A dokumentáció vételára
5.000-Ft, azaz ötezer Ft.

3. A meghirdetett ingatlan (terület) a Helyi Epítési Szabályzat-
ban (4/2002. (IV. 15.) számú Kt. rendelet) TV lakóterület-
ként szerepel.
A beépítésre vonatkozó főbb kikötések:
- a terület beépítettsége maximum 50% iehet
- az építménymagasság: maximum 6,0 m

minimum 2,5 m
4. A vételár minimum 29. 000. 000. -Ft (azaz huszonkilencmillió

Ft)
5. Az ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, illetve

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, aki sze-
mélyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, gazdasági társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta.

6. Az ajánlatot természetes személy legalább magánokirat for-
mai követelményeinek megfelelő módon, jogi személy pedig
cégszerűen aláírt szándéknyilatkozat formájában köteles be-
nyújtani. Az ajánlat tartalmi követelményei:
a) az ajánlattevő neve, címe, vagy székhelyének jelölése,
b) az ajánlattevő cégadatai

7. Az ajánlathoz csatolni kell:
a) Az 5.) pont szerinti eredeti, vagy közjegyző által hitelesí-

tett iratok másolati példányát,
b) A pályázati biztosíték (bánatpénz) befízetésének igazolá-

sát.
8. A pályázónak 2 millió Ft. (azaz kettőmillió Ft. ) pályázati biz-

tosítékot (bánatpénz) kell letétbe helyeznie az önkormányzat
által megnyitott 11742001-15441276-00000000 számú szám-
lájára a pályázat benyújtásával egyidejűleg, mely összeg a
nyertes pályázónál foglalóvá alakul és a vételárba beszámí-

tásra kerül, míg a többi pályázónak a pályázat elbírálását kö-
vető 3 banki napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a
nyertes pályázó eláll a pályázattól, és nem kot szerződést a
pályázat elbírálását követő 15 napon belül az Onkormányzat-
tal, úgy a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti. Aki a
bánatpénzt nem fizeti be az a pályázaton nem vehet részt.

9. A szerződés kötésére a pályázat elbírálását követő 15 napon
belül kerül sor. A megpályázott ingatlan vételárát egy ösz-
szegben kell megfizetni.

10. Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítésé-
vel egyidejűleg, a helyszínen kerül sor.

11. A pályázati kiírás, illetve a ajánlati felhívás személyesen át-
vehető Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-tes-
tület Polgármesteri Hivatalában: 2005. december 15-től.

12. A pályázatokat személyesen 2006. január 9. nap 16.00 óráig
lehet leadni jól lezárt borítékban, feladó címenek és nevé-
nek feltüntetésével Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Jegyzőjének címezve (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ).

13. Az ingatlan megtekintésére 2006. január 9-én 16.00 órakor
a helyszínen kerül sor, ahol az érdeklődő minden kérdésére
a választ megkapja.

14. A pályázatok lezárt borítékainak felbontására, elbírálására
és eredményhirdetésre 2005. január 10-én 10.00 órakor ke-
rül sor Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-tes-
tület Polgármesteri Hivatalában. A tárgyalás időpontjáról a
pályázók külön írásos meghívót nem kapnak.

15. Nyertes pályázó az leheí, aki a legmagasabb vételárat tartal-
mazó ajánlatot teszi. A szerződeskötéstől való visszalépés
esetén a második legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlat-
tevővel köt szerződést az önkormányzat.

16. Információt, felvilágosítást az ingatlan értékesítésével kap-
csolatban Pilisborosjenő Község Onkormányzat Jegyzőjétől
lehet kérni a 06-26-336-387 telefonszámon, a beépítésre vo-
natkozóan Dalosiné Molnár Ilona főépítésztől a 06-26-336-
028/20. telefonszámon.

17. A ajánlati felhívás kürására a képviselő-testület 238/2005.
(XI. 24.) Kt. határozata alapján kerül sor.

Pilisborosjenő, 2005. november 30.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
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1. Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-testü-
lete eladásra meghirdeti az Onkormányzat kizáróla-
gos tulajdonát képező Pilisborosjenő 262/2. helyrajzi
számú (természetben: Pilisborosjenő, Kőfaragó utca
12. szám) 942 m2 alapterületű, vezetékes vízzel és
elektromos árammal ellátott ingatlanát, a rajta lévő
felépítménnyel együtt.

2. Az ingatlanra vonatkozó dokumentumok a Polgár-
mesteri Hivatalban megvásárolhatók. A dokumentá-
ció vételára 5.000-Ft, azaz ötezer Ft.

3. A meghirdetett ingatlan (terület) a Helyi Epítési Sza-
bályzatban (4/2002. (IV. 15.) számú Kt. rendelet) KEL
1 lakóterületként szerepel.
A beépítésre vonatkozó főbb kikötések:
- a terület beépítettsége maximum 30% lehet
- az építménymagasság: maximum 6,0 m

minimum 2,5 m
4. A vételár minimum 20.000.000-Ft. (azaz húszmillió

Ft)
5. Az ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy,

illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság le-
het, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cég-
kivonatát bemutatta.

6. Az ajánlatot természetes személy legalább magánok-
irat formai követelményeinek megfelelő módon, jogi
személy pedig cégszerűen aláírt szándéknyilatkozat
formájában köteles benyújtani. Az ajánlat tartalmí kö-
vetelményei:
a) az ajánlattevő neve, címe, vagy székhelyének jelölése,
b) az ajánlattevő cégadataí

7 Az ajánlathoz csatolni kell:
a) Az 5.) pont szerinti eredeti, vagy közjegyző által hi-

telesített iratok másolati példányát,
b) A pályázati biztosíték (bánatpénz) befízetésének

igazolását.
8. A pályázónak 1 millió Ft. (azaz egymillió Ft. ) pályáza-

ti biztosítékot (bánatpénz) kell letétbe helyeznie az
önkormányzat által megnyitott 11742001-15441276-
00000000 számú számlájára a pályázat benyújtásával
egyidejűleg, mely összeg a nyertes pályázónál fogialó-
vá alakul és a vételárba beszámításra kerül, míg a töb-

tF ÍVÁS
bi pályázónak a pályázat elbírálását követő 3 banki napon
belül visszautalásra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó
eláll a pályázattól, és nem köt szerződést a pályázat elbí-
rálását követő 15 napon belül az Onkormányzattal, úgy a
pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti. Aki a bánat-
pénzt nem fizeti be az a pályázaton nem vehet részt.

9. A szerződés kötésére a pályázat elbírálását követő 15
napon belül kerül sor. A megpályázott ingatlan vétel-
árát egy összegben kell megfizetni.

10. Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlí-
tésével egyidejűleg, a helyszínen kerül sor.

11. A pályázati kiírás, illetve a ajánlati felhívás személyesen
átvehető Pilisborosjenő Község Onkormányzat képvise-
lő-testület Polgármesteri Hivatalában: 2005. december
15-től.

12. A pályázatokat személyesen 2006. január 9. nap 16. 00
óráig lehet leadni jól lezárt borítékban, feladó címének
és nevének feltüntetésével Pilisborosjenő Község On-
kormányzat Jegyzőjének címezve (2097 Pilisborosjenő,
Fő út 16.).

13. Az ingatlan megtekintésére 2006. január 5-én 16.00 óra-
kor a helyszínen kerül sor, ahol az érdeklődő minden
kérdésére aválaszt megkapja.

14. A pályázatok lezárt borítékainak felbontására, elbírálá-
sára és eredményhirdetésre 2006. január 10-én 10.00
órakor kerül sor Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testület Polgánnesteri Hivatalában. A tárgya-
lás időpontjáról a pályázók külön írásos meghívót nem
kapnak.

15. Nyertes pályázó az lehet, aki a legmagasabb vételárat
tartalmazó ajánlatot teszi. A szerződéskötéstől való
visszalépés esetén a második legmagasabb vételárat tar-
talmazó ajánlattevővel köt szerződést az önkormányzat.

16. Információt, felvilágosítást az ingatlan értékesítésével
kapcsolatban Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Jegyzőjétől lehet kérni a 06-26-336-387 telefonszámon,
a beépítésre vonatkozóan Dalosiné Molnár Ilona főépí-
tésztől a 06-26-336-028/20. telefonszámon.

17. A ajánlati felhívás kiírására a képviselő-testület
237/2005. (XI. 24. ) Kt. határozata alapján kerül sor.

Pilisborosjenő, 2005. november 30.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testülete
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HÍREK

December 24-én egy utoljára tíz éve látott karácsonyi
eseményt újítunk fel; pásztorjáték lesz 14. 00-kor a temp-
lomban. Szeretettel meghívunk erre a bensőséges alkalom-
ra minden felnőttet és gyereket, aki a Szenteste és Kará-
csony hangulatát képi formában is élvezni szeretné.

Evek óta előszöra Német Kisebbségi Onkormányzat
és a Deutschklub kiadásában megjelentetjük Pilisbo-ros-
jenő 2006. évi falinaptárát. A helyi nevezetességeket, Szo-
kásokat, tájakat felelevenítő, képekkel illusztrált kétnyel-
vű A3 méretű naptár a Györgyi butikban és több falubeli
üzletben kapható. Az ajándéknak is eredeti naptárat min-

denkinek szívesen ajánljuk, aki szereti falunk képi hangu-
latát.

December 3-án tartotta a Német kisebbségi Onkor-
mányzat hagyományos karácsonyi nyugdíjas napját. A megje-
lent közel 70 nyugdíjas nagy tetszéssel fogadta az Német
Nemzetiségi Óvoda és az ÁÍtalános Iskola, valamint a Tánc-
kör igényes produkcióit. Megnyugtató volt látni az óvodás és
iskoláskorú fiatalok nyelvüeg is csiszolt, kitűnő hangulatú,
színes előadását, bízunk abban, hogy a fiataloknak a né-
met/sváb hagyományok iránti érdeklődése tovább erösödik.

A műsort Feri bácsi harmonika kíséretével a Deutsch-

klub hangulatos, a múltra emlékező és az érzelmekre ható
dalai zárták.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Az MO pilísborosjenöi tervezett szakaszáról,
a p/7/s/ régió közlekedésfejlesztéséről

Mindannyiunk érdeke, hogy megőrizzük a pilisi régió kedve-
ző környezeti állapotát és természeti értékeit. Jelenünket ésjövőn-
ket a fenntartható fejlődés jegyében tervezzük meg, lakőhelyünket
és környezetünket a minket követő generációknak élhető állapot-
ban adjuk át!

Egészségünket és éló'kömyezetünket védve, nem akarjuk, hogy:

. napi több tíwT. er gépjármű kipufogógázával mérgezze egéssségünket,
swnni nem akaró zajával wvarja nyugalmunkat!

. a leülepedo káros anyagok miatt kertünk hasyiálhatatlanná, termé-
sepedigfogyaszthatatlanná váljon!

. értékeink alku tárgyává váljanak, és környezetünkkel együtt lakása-
ink is elértéktelenedjenek!

. nagy teherforgalmat generáló vállalkozások települjenek régiónkba!

. karsztvíz-forrásaink elapadjanak!

. beszennyezzék községünket és afovárost tiszta kvegovel ellátó légcsa-
tornát!
t

Altalános kérdésfelvetés

. A 25. órában vagyunk a lakosság egészségi állapotát és a kör-
nyezet általános állapotát tekintve:
- a lakosság körében évente 60 000 az új rákos megbetegedések

száma. A tendencia rendkívül kedvezőtlen - különösen a tü-
dőrák alakulása tekintetében -, a tervezett és folyamatban lé-
vő intézkedések nem elégségesek, gyakorlatilag tüneti keze-
lést jelentenek (onkológiai osztályok bővítése, új diagnosztikai
berendezések beszerzése stb. );

- egyre több súlyos betegség érinti a fíatalokat és a gyerekeket;
- a világban a jelenlegi adatok szerint az esőerdők kiirtásának

mértékét 60 %-kal, a széndioxid kibocsátás mértékét pedig 30
%-kal alábecsülték, s ennek következtében az éghajlatváltozás
mértéke nagy valószínűséggel gyorsabb lesz a várhatónál;

. A közlekedés bizonyíthatóan az egyik legnagyobb környezet-
szennyező. A gépjárművek, füstgázkibocsátásuk révén hatalmas
mennyiségu széndioxiddal és más, egészségkárosító anyagokkal
(szálló por, benzol, formaldehid, nitrogéndioxid, ózon stb. ) ter-
helik környezetünket. (A WHO nem ad ajánlást a szálló por ha-
tárértékre, mert a vizsgálatok szerint nincs olyan kismennyiségű
por - még a legszigorúbb határérték alatt sem -, amely biztosan
ne okozna egészség károsodást!!!)

. Atfogó közlekedésfejlesztési koncepció nélkül egy elkészült út a
térségben addig nem létezo forgalmat generál, illetve máshon-
nan jövő forgalmat is a térségbe vonz - felmérések szerint átla-
gosan öt év alatt minden űt megtelik -, és rövid időn belül újabb,
megoldásra váró, egyre súlyosabb környezeti ártalmat okozó
problémákat idéz elő;

. A térségünkre jellemző szép táj és a jó levegő nem csak az itt
élők számára értékes. A Pilisi régió természeti értékei a nemze-
ti vagyon'részét képezik, amelyet a nemzet és az utókor számá-
ra meg kell őriznünk.

Az MO kérdése

. Rövidtávú politikai és gazdasági érdek fűződik az MO észak-nyu-
gati szakasza megépítéséhez. A megvalósítással összefüggésben
a politikusok eredményt tudnak felmutatni a választók előtt, és
forrásokhoz jutnak a gyorsforgalmi utak fejlesztése révén. A
gépkocsi- és üzemanyaggyártás illetve kereskedelem rendkívül
jövedelmező üzlet, és szorosan kapcsolódik térségben megjele-
nő bevásárló központok építéséhez. Az ezekbe az üzletágakba
befektetett tőke kérielhetetlenül tör utat magának, nem válogat-
va az eszközökben.

. A mai nyomvonalterveket idejétmúlt - 30 éves - elképzelésekre
alapozzák, s nem veszik figyelembe a települések jelenlegi álla-
potát, az új betelepülések mértékét, a lakókörnyezet szerkezeté-
nek megváltozását;

. A gyorsforgalmi utak építésével megbízott cégek a zaj- és kör-
nyezetszennyező hatások mértékének és hatásának elferdítésé-
vel igyekeznek a lakosság és az önkormányzatok hozzájárulását
megszerezm.

. Az MO körgyűrű észak-nyugati szakaszának építése, a nyomvo-
nal kijelölés a lakosság körében érthetően erős ellenérzést vált ki
az építéssel és az üzemeltetéssel együttjáró káros környezeti ha-
tások (zaj- és légszennyezés stb.), és az ingatlanok értékcsökke-
nése miatt.

* Környezeti értékeinket veszélyezteti a nagy területigényu és nagy
teherforgalmat generáló kereskedelmi, logisztikai vállalkozások
tervezett betelepítése a természetes élőhelyek területének csök-
kentésével és az élőhelyek szerkezetére kifejtett káros hatások-
kal;

. Az észak-nyugati szakasz megvalósítása a keleti szakasz megépí-
tésével indokolatlanná válik, Budapest tranzitforgalma a már
megépített, illetve építés alatt álló észak-keleti MO-ás úttal meg-
oldódik. Független szakértők állásfoglalása szerint a bezárt Ö-
alakú gyűru (MO) helyett elegendő az U-alakú (M-null) elkerülő
út (lásd pld. : Bécs és Zágráb);

. Korszerű településszervezési elmélet szerint a lakott területhez
szorosan nem kapcsolódó forgalomnak a lakott területek közelé-
ben nincs keresnivalója. Küiönösen igaz ez régiónkra, ahol a fel-
mérések szerint a városba igyekvok kb. 5-10%-ának a közlekedé-
sében segítene a tervezett észak-nyugati MO, a többi 90-95 % ha-
zai és nemzetközi tranzitforgalom lenne.

. A terepviszonyok ismeretében - minden ellenkezo állítás ellené-
re - könnyen belátható, hogy Uröm közigazgatási terüietén emel-
kedővel bevezetett alagút nem építhető. Itt csak lejtősakna lenne
kialakitható, amely azonban a csapadék bevezetese miatt gya-
korlatílag ellehetetleníti egy alagút megépítésének gondolatát, -
nem beszélve a sziklás talajszerkezetről, amely a nagy költségek
miatt irreálissá teszi egy ilyen terv megvalósíthatóságát. Végső
megoldásként azonban maradna a vágatban történő felszíni
nyomvonal-kialakítás, annak összes ismert hátrányával együtt.

Alábbi 'avaslataink a holna
n "tanak:

közlekedésére is me oldást

. Javasoljuk, hogy Budapest és a régió közlekedésének fejlesztése
egy átfogó közlekedési koncepció mentén, a ('ováros és az agglo-
meráció érdekeinek és igényeinek összehangolt figyelembe véte-
lével, a meglevő úthálózat felújításával és a tömegközlekedés
eroteljes fejlesztésével történjen meg.

. Régiónkban - mivel gyakorlatilag nincs olyan MO nyomvonal,
amely elfogadható lenne az itt élő lakóközösségek számára - kü-
lönösen a kötöttpályás tömegközlekedés eroteljes fejlesztésével
lehet ezeket az ellentmondásokat feloldani. A tömegközlekedés
igénybevételével jelentős mértékben csökkentheto a környezet-
szennyezés, és a tőke más irányú befektetésével is biztosítható a
dinamikus gazdasági fejlődés.

. Az ésszerű útfejlesztések és felújítások mellett szükségesnek
tartjuk egy új típusú tömegközlekedés létrehozását, anaely utas-
barát, és valós alternatívát nyújt a mindennapi közlekedésben (a
világban több példa értékű tapasztalat áll rendelkezésre: Bogotá,
Szingapúr, Zürich, Beriin stb. ). Amennyiben új és korszeru tö-
megközlekedési lehetőségek nyílnak számunkra régiónkban, az
utazási szokásaink megváltozása következtében a tömeg-közle-
kedés valóban praktikus részévé válik mindennapjainknak;

. A meglévő tömegközlekedési vonalak összekapcsolása és kiegé-
szítése, a vasúthálózat fejlesztése, P+R rendszer kialakítása hos-
szú távra nyújtanakjó megoldást;

. A régióban kizárólag úgy épülhessen új útszakasz, hogy a megva-
lósítás feltételrendszerébe a lakosság aktív résztvevőként, kiala-
kító erőként kerüljön bevonásra.

Pilisborosjenő, 2005. november

Vanjobb M-null Környezet- és Egészségvédő Egyesület
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A képviselő-testület 2005. december 15-én 18.00
őrától közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás előké-
szítéseképpen a képviselő-testület az alábbiakban be-
számol arról, hogy 2005. évben milyen munkát végzett.
Küller János polgármester a közmeghallgatáson szá-
mol be arről, hogy milyen munkát végzett 2005. évben.

Januárban a képviselo-testület két alkalommal tartoü
ülést, 25-én és 27-én. A Műszaki, Beruházási, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2005. janu-
ár 10-i ülésén indítványozta a képviselő-testület rendkí-
vüli ülésének összehívását Küller János polgármester
úrnál, aki a Bizottság indítványának eleget téve a jog-
szabályi határidő - 15 nap - legutolsó napjára, azaz
2005. január 25-ére hívta össze a képviselő-testület
rendkívüli ülését. A rendkívüli ülés összehívásának in-
doka az volt, hogy a Bizottság a közbeszerzési jogsza-
bályok előírásának megfelelő Közbeszerzési Szabályzat
elkészítésének megrendelését tudja elérni a képviselő-
testületnél mégjanuár közepén annak érdekében, hogy
a január végi rendes ülésre - január 27-ére - a Közbe-
szerzési Szabályzat elkészülhessen és azt a képviselő-
testület elfogadhassa. Közbeszerzési Szabályzat nélkül
ugyanis nem lehet elkezdeni a közbeszerzési eljárások-
kal megvalósuló önkormányzati fejlesztéseket, s a Bi-
zottság szerette volna elérni az előkészített közbeszer-
zési eljárások megindítását a képviselő-testület 2005. ja-
nuár 27-i rendes ülésén.

Kár, hogy Küller János polgármester úr csak a jog-
szabályi határidő legutolsó napjára hívta össze a képvi-
selő-testület rendkívüli ülését 2005. janüár 25. napjára -
melyen a képviselő-testület döntött a Közbeszerzési
Szabályzat elkészítésének megrendeléséről - mert így a
két nappal későbbi rendes ülésig a Közbeszerzési Sza-
bályzat nem készülhetett el. A képviselő-testület a
rendkívüli ülésén döntött arról is, hogy minden közbe-
szerzési eljárás esetében a képviselő-testület dönt az el-
járás megindításáról, megállapítja a közbeszerzés be-
csült mértékét, valamint meghatározza az eljárásba és a
bíráló bizottságba bevonandó személyeket, továbbá a
bíráló bizottság javaslata alapján kiválasztja a nyertes
pályázót. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárások
előkészítésének és lefolytatásának felügyeletére egy 5
tagú bíráló bizottságot állított fel. A bíráló bizottság
tagjai: Kara Arpád, Zsitnyányi Attila és dr. Farkas Lász-
ló képviselők. A bíráló bizottság fennmaradó két tagsá-
gi helyére minden egyes eljárás esetében a képviselő-
testület az adott közbeszerzés tárgya szerinti szakértő-
ket kéri fel.

A képviselő-testület két nappal később - 2005. ja-
nuár 27-én - tartotta január havi rendes ülését. Ezen az
ülésén a képviselő-testület - többek között - döntött ar-
ról, hogy új Egészségház megterveztetésére közbeszer-
zési tervpályázatot ír ki, s egyúttal felhatalmazta Küller
János polgármester urat arra, hogy a jelenlegi orvosi
rendelő működési engedélyének 2005. december 31-ig
történő meghosszabbítását kérje az ANTSZ-től. A kép-
viselő-testület a "Pilisborosjenői Egészségház" megne-
vezésű egyszerűsített meghívásos tervpályázaton való
részvételre felkérte Bozsódi Csaba, Tekeres Ildikó és
Czér Péter, továbbá Bihalyné Szegedi Magdolna terve-
zőket. A képviselő-testület a tervpályázat bíráló bizott-

ságának tagjait is megválasztotta: Turi Attila okleveles épí-
tészmérnök (elnök), Dénes György okleveles építészmér-
nök, Kujbus Mariann építészmérnök, Dalosiné Molnár
Ilona főépítész, dr. Kovács György háziorvos, Vargáné
Vass Eva jegyző.

A képviselő-testület ezen az ülésén - a többi között -
döntött arról is, hogy a GYISM által a Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési Program, "Korszerű tornatermet minden-
hol" alprogramjának keretében 2004. november 3-án kiírt
pályázaton részt vesz. A pályázaton "C2" típusú tornacsar-
nok megépítésére regisztráltatta magát az Onkormányzat,
mely tornacsarnok 200 fős lelátóval, kettéosztható csar-
noktérrel rendelkezik, s alkalmas mind oktatási, mind kö-
zösségi célok ellátására és igények kielégítésére.

A képviselő-testület elfogadta a Német Nemzetiségi
Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Prog-
ramját, valamint Minőségirányítási Programját is. Mind a
Pedagógiai Programot, mind a Minőségirányítási Progra-
mot megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta a Szülői Mun-
kaközösség, a Diákönkormányzat és a Nevelőtestület. E
két programot közoktatási szakértő is megvizsgálta, és
azokat szakmailag kiemelkedően színvonalasnak minősí-
tette, s azok elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület elfogadta a Német Nemzetiségi Alta-
lános és Alapfokú Műveszeti Iskola, valamint a Német
Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda Házirendjeit is.

A képviselő-testület az orvosi rendelőket és védőnői
szolgálat helyiségeit tartalmazó "Pilisborosjenői Egészség-
ház" megépítése érdekében úgy döntött, hogy a tervezett
épület kijelölt helyének talajmechanikai vizsgálatával
megbízza a Lipowsky Mérnök Iroda Bt-t 140. 000,-
Ft+AFA megbízási díj kikötésével.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt vesz a
Belügyminisztérium által 2005. évre kiírásra kerülő "part-
fal" pályázaton a Fő út (105 hrsz. ) mellett fekvő (szomszé-
dos ingatlanok: 156/2-3 hrsz., 157/4-5 hrsz.) 155 hrsz. meg-
jelölésű vízmosás megnevezésű csapadékelvezetésre szol-
gáló árok állami támogatással történő kiépítése céljából. E
kiépítés megvalósítása érdekében az engedélyezési tervek
és a pályázati anyag elkészítésével megbízta a GeoTeszt
Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft-
t, továbbá a 2005. évi költségvetésben a pályázat önrésze-
ként elkülönít 600. 000, - Ft-ot tervkészítésre és 1. 600. 000,-
Ft-ot kivitelezésre.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Malom-dűlő
településrészre a közvilágítási tervek elkészítésére három-
oldalú tervezői szerződést köt a Geovill Kft. tervezővel és
a Malomdűlő Lakópark Kft. fínanszírozóval. A képviselő-
testület arról is döntött, hogy a Malom-dűlő területén fek-
vő 2713 hrsz. megjelölésűingatlanra az érvényes szabályo-
zási terv alapján kisajátítást kezdeményez a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatalnál. A képviselő-testület a Malom-
dűlő területén fekvő 2637 hrsz. megjelölésű, 4284 m2 terü-
letű, út megnevezésű ingatlannak az érvényes szabályozá-
si terv alapján történő belterületbe csatolását támogatta,
és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a belterületbe
csatolási eljárást a Budakörnyéki Földhivatalnál kezdemé-
nyezze.

A képviselő-testület név szerinti szavazással úgy dön-
tött, hogy nem ért egyet Galambos Ferenc, Mayer Róbert
és Zsitnyányi Attila képviselők azon kezdeményezésével,
mely szerint a képviselő-testület megbízatásának lejárta

előtt oszlassa fel magát, melynek következtében a képvi-
selő-testület nem oszlatta fel magát, hanem úgy döntött,
hogy a fenti döntéseket is meghozva továbbra is végzi
munkáját.

Februárban a képviselő-testület két alkalommal tartott
ülést, 10-én és 24-én. Február 10-en a képviselő-testület
úgy döntött, hogy - tekintettel az Onkormányzat rendkí-
vül sanyarú anyagi helyzetére - sem a képviselők, sem a
bizottsági tagok nem kapnak 2005-ben tiszteletdíjat. A
képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzati
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a
közüzemi csatornamű használatáért fízetendő díjak meg-
állapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és ezzel meg-
határozta a lakossági és közületi fogyasztók körét, szabá-
lyozta a szolgáltatás díját, a közüzemi szerződés létrejöt-
tét, a díjfízetés feltételeit, a vízterhelési díjat, a szennyvíz
mértékének megállapítását és a locsolási kedvezményt.
A február 10-i ülésén a képviselő-testület rendeletet al-
kotott az élelmezési normákrol és térítési díjakról a Né-
met Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda, a Német Nemzetisé-
gi ̂ ltalános és Alapfokú Művészeti Iskola és az ONO te-
kintetében. Ugyanezen ülésén a képviselő-testület ren-
deletet alkotott az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 13/2004. (II. 15. ) Kt. rendelet módosí-
tásáról és ezzel szabályozta a gyermekek napközbeni el-
látását és a családi napközi ellátást.

A február 10-i ülésén a képviselő-testület a Pest Me-
gyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének törvényességi
észrevételei alapján korábban meghozott határozatokat
és rendeleteket módosított, illetve fogadott el újra.
Ugyanezen az ülésén a képviselő-testület elfogadta Baji
Ferencné könywizsgáló szerződését, melyben megbízta a
2004. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési be-
számoló (mérleg, pénzforgalmijelentés, pénzmaradvány,
eredmény-kimutatás) megbízhatóságának, valódiságá-
nak és szabályszerűségének ellenőrzésével, az egyszerű-
sített éves beszámoló véleményezésével, a könywizsgálói
záradék megadásával, az Onkormányzat pénzügyi hely-
zetének elemzésével, az Allami Számvevőszék és a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal által - az Onkormányzat
2004. évi költségvetési és vagyongazdálkodásával össze-
függően - lefolytatott vizsgálatok, vélemények által érin-
tett feladatok áttekintésével.

A febmár 24-i ülésén a képviselő-testület elkezdte
tárgyalni a 2005. évi költségvetésröl szóló rendelet-terve-
zetet. Küller János polgármester által előterjesztett ren-
delet-tervezet 96.700.000,- Ft működési hiányt tartalma-
zptt a tárgyalás megkezdésekor. Ez azt jelenti, hogy az
Qnkormányzat és mtézményei - Polgámiesteri Hivatal,
Általáno^ Iskola, Óvoda, Muvelődési Ház, ÖNO - mű-
ködtetéséhez 2005. évben 96. 700. 000, - Ft összeget a mű-
ködési bevételén túlmenően más forrásból is kell fínan-
szírozni. Ez a más forrás Pilisborosjenő esetében a fej-
lesztésekre félretett, vagyonértékesítésből befolyt összeg
lehet 2005-ben. A képviselő-testületnek tehát az volt a
feladata, hogy könyörtelenül lefaragja a 96. 700. 000, - Ft
mértékű működési hiányt, mert annak finanszírozása a
fejlesztésre félretett közös vagyonunkat emésztheti fel.
Márpedig amennyiben felemészti, akkor nem tudunk
utakat, járdákat, játszóteret és orvosi rendelőt építeni. A
képviselő-testület a 2005. évi költségvetést ennek tudatá-
ban kezdte el kialakítani, bevételi és kiadási soronként
haladva a polgármesteri előterjesztést szigorúan felül-
vizsgálni. Ezen munkáját a képviselő-testület 2005. már-
cius 3-án és 10-én folytatja annak érdekében, hogy a tör-
vényi határidőre - 2005. március 17. - olyan 2005. évi

költségvetése legyen Pilisborosjenőnek, amely a lehető
legkevesebb működési hiányt tartalmaz.

Ezen az ülésén a képviselo-testület módosította a
Német Nemzetiségi Ketnyelvű Óvoda Alapító Okiratát,
valamint elfogadta az Óvoda Minőségirányítási Program-
ját és Pedagógíai Programját. A képviselő-testület módo-
sította a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Alapító Okiratát, valamint a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásota-ól szóló 14/2003. (VII.
15. ) Kt. rendeletet.

Ezen az ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy
csatlakozik az Iskolatej Programhoz, és felhatalmazta
Küller János polgármestert, hogy a Program keretében
kössön szerződést a Parmalat Hungaria Rt. f.a. tejfeldol-
gozással foglalkozó gazdálkodó szervezettel.

Márciusban a képviselo-testület öt (!) alkahmmal tar-
tott ülést, 3-án, 10-én, 21-én, 23-án és 31-én. Március 3-án
a képviselő-testület folytatta a 2005. évi költségvetésröl
szóló rendelet-tervezet tárgyalását. Küller János polgár-
mester által előterjesztett rendelet-tervezet 96. 700. 000,-
Ft működési hiányt tartalmazott a tárgyalás megkezdése-
kor, mely szerint az Onkormányzat és mtézményei - Pol-
gármesteri Hivatal, Általános Iskola, Óvoda, Muvelődési
Ház, ONO - működtetéséhez 2005. évben 96.700.000,- Ft
összeget a működési bevételén túlmenően a fejleszté-
sekre félretett, vagyonértékesítésből befolyt pénzből le-
het fínanszírozni 2005-ben. A képviselő-testületnek te-
hát az volt a feladata, hogy könyörtelenül lefaragja a
96. 700. 000, - Ft mértékű működési hiányt, mert annak fi-
nanszírozása a fejlesztésre félretett közös vagyonunkat
emésztheti fel, s ha felemészti, akkor nem tudunk utakat,
járdákat, játszóteret és orvosi rendelőt építeni. A képvi-
selő-testület Küller János polgármester által 96. 700. 000,-
Ft mértékű hiánnyal előterjesztett 2005. évi költségvetési
rendelet-tervezetet ennek tudatában bevételi és kiadási
soronként haladva vizsgálta felül. Ezen munka közben
két szemlélet ütközött folyamatosan: a működési költsé-
geket folyamatosan lefaragni kívánó, a fejlesztéseket pre-
feráló szemlélet ütközött az önkormányzati feladatokon
kívüli tevékenységeket - dalkörök, hagyományőrző klu-
bok - is finanszírozni kívánó szemlélettel. A két szemlé-
let ütközése költségvetési soronként tapasztalható volt.
Egy tényt azonban egyik szemlélet sem hagyhatott figyel-
men kívül: a koldustól nem lehet kölcsön kérni, a nincs-
ből nem lehet szép álmokat és vágyakat fínanszírozni, a
népszerű döntések meghozatalához az Onkormányzat-
nak jelenleg csak a fejlesztési vagyon felélése árán van
pénze. Az pedig az egész képviselő-testület felelőssége,
hogy a működési költségvetést a lehető legkisebb hiány-
nyal fogadja el annak érdekében, hogy a fejlesztési va-
gyonból minél több maradjon a jelenleg előkészítés alatt
álló fejlesztésekre, így különösen az új orvosi rendelő épí-
tésére, az utak karbantartására és új utak építésére.

A képviselő-testület 2005. március 10-én folytatta a
2005. évi költségvetés tárgyalását annak érdekében, hogy
a törvényi határidőre - 2005. március 17. - olyan 2005. évi
költségvetése legyen Pilisborosjenőnek, amely a lehető
legkevesebb működési hiányt tartalmazza. A március 10-
i ülésén a képviselő-testület a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételében foglaltaknak eleget
téve felülvizsgálta saját Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, és számos ponton módosította azt.

Hiába állapodtak meg a képviselő-testület tagjai a
2005. március 10-i ülésükön arról, hogy a 2005. évi költ-
ségvetési rendeletet a törvényi határidő utolsó napján -
2005. március 17. - kívánják elfogadni, s ezzel egy teljes
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hetet adnak a Polgármesteri Hivatalnak arra, hogy az
eddigi munka eredményeit vezesse át a rendelet-terve-
zeten, Küller János polgármester nem hívta össze a
képviselő-testület ülését 2005. március 17. napjára. Vé-
gül több képviselő interpellálása és felháborodott fel-
szólításának hatására Küller János polgármester a
2005. évi költségvetési rendelet elfogadására törvény-
ben megállapított határidő - 2005. március 17. - utáni
időpontra, 2005. március 21-ére hívta össze a képviselő-
testület következő ülését, melyen a képviselő-testület
elfogadta az Onkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló rendeletet.

Am az előterjesztő által korábban el nem végzett
munka megbosszulta magát: a rendelet forráshiányt
megállapító szövegébe hiba csúszott, a képviselő-testület
hibás mértékű forráshiánnyal fogadta el a 2005. évi költ-
ségvetést. Emiatt a képviselő-testület 2005. március 23-
án újabb ülést tartott, s a hibát kijavífrva módosította a két
nappal korábban elfogadott költségvetési rendeletet.

A 2005. március 31-i ülésén a képviselő-testület el-
fogadta a Pilisi KOTET - s egyben Pilisborosjenő - hul-
ladékgazdálkodási tervét. A képviselő-testület döntött
ingatlanok értékesítéséről is: a 03 helyrajzi számú ingat-
lanból 563 m2 terület, illetve a 499/30 helyrajzi számú
ingatlan eladásáról. A képviselő-testület módosította a
Malom-dűlő területére vonatkozó szabályozási terv el-
készítésére vonatkozó tervezői szerződést. A képviselő-
testület döntött a 015/47 helyrajzi számú ingatlan belte-
rülethez csatolásáról, s ezzel a helyi Tűzoltó Egyesület
új tűzoltószertárának a volt "Tüzép" telepen történő el-
helyezését készítette elő. A képviselő-testület döntött
az önkormányzati tulajdonú 092 helyrajzi számú út
megosztásáról, és a játszótér környékének belterűlet-
hez történő csatolásáról annak érdekében, hogy a ját-
szóteret pályázati pénzek bevonásával fel tudja újítani.
A képviselő-testület elfogadta a 2005. évi közbeszerzési
ütemtervet, mely a 2005. évi fejlesztések lebonyolítását
szolgálja, továbbá döntött a Közbeszerzések Tanácsá-
hoz történő bejelentkezésről is.

Dalosiné Molnár Ilona főépítész asszony tájékoz-
tatta a képviselő-testületet az orvosi reridelők efhelye-
zésére szolgáló Egészségház tervezésére kiírt tervezői
pályázat végeredményéröl. Az első helyezett Bozsódi
Csaba és Bozsódi Zsolt (társtervezők: Pankotai Gyula,
Venczel Tamás, 7. Dimenzió Epítész Iroda Kft., Körtér
Műterem) tervezők pályázata lett. Második helyen vég-
zett Tekeres Ildikó (társtervezok: Czér Péter, City Con-
sult '95 Kft., Vadász és Társa Epítész Kft.) tervező pá-
lyázata. Harmadik helyen végzett Bihalyné Szegedi
Magdolna (társtervezők: Kiss Ferenc, Bihaly Márton)
tervező pályázata. Mindhárom pályamű kitűnő munka,
melyeket a falu lakossága a Művelődési Ház nagyter-
mében tekinthet meg április második felében. Egyúttal
a zsűri elnökének vezetésével megkezdődik a tervezési
szerződés kidolgozása az első helyezett tervezőkkel an-
nak érdekében, hogy a nyertes pályaműből konkrét en-
gedélyezési tervek szülessenek, s 2005. év végére elké-
szüljön az új orvosi rendelők elhelyezésére szolgáló
Egészségház. A képviselő-testület megkezdte a falu
egész területére kiterjedő kábeltelevíziós rendszer meg-
valósításáról szóló ajánlat tárgyalását, s az ajánlattevő
Telsat Kft-vel történő konkrét szakmai egyeztetések le-
folytatását az illetékes szakbizottságok hatáskörébe
utalta.

A képviselő-testület véleményt nyilvánított a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium által az MO nyom-
vonalának lehetséges változatai és ezek környezeti ha-

tástanulmánya kidolgozásával megbízott Unitef Kft. által
elkészített tanulmánytervben foglaltakról. A képviselő-
testület az összes körülményt mériegelve a tanulmányterv-
ben Dl megjelölésű, Pilisborosjenő lakott területét nem
érintő, s mindvégig alagútban haladó nyomvonal korrigált
változatát tudja elfogadni. A képviselő-testület felhatal-
mazta Küller János polgármestert arra, hogy Pilisborosje-
nőt képviselve részt vegyen az MO nyomvonalának falun-
kat érintő szakaszáról szóló, valamint falunk településfej-
lesztési terveit is magában foglaló tárgyalásokon. A képvi-
selő-testület egyúttal a Pilisborosjenői Hírmondóban tájé-
koztatja a falu lakosságát az Unitef Kft. által kidolgozott
nyomvonalváltozatokról. A képviselő-testület egyúttal fa-
lugyűlést hívott össze 2005. április 22. 18.00 órára a Műve-
lődési Ház nagytermébe, ahol a szaktervezők és a GKM
képviselőinek bevonásával kikéri a falu lakosságának véle-
ményét az MO nyomvonalterveiröl. A konkrét nyomvonal-
tervek megtekinthetőek a Művelődési Házban.

Aprilisban a képviselo-testület két alkalommal tartott
ülést, 21-én és 28-án. Aprilis 21-i ülésén a képviselő-testü-
let szembesült azzal, hogy Küller János polgármester nem
hajtotta végre a képviselő-testület 44/2005. (III.3. ) Kt. ha-
tározatáí, s nem utalta át a Pilisborosjenői Lapkiadó, Köz-
ségüzemeltető és Bemházó Kht. bankszámlájára a meg-
alapításához szükséges 3. 000. 000, - Ft mértéku törzstőkét.
A képviselő-testület a Telsat Kft. kábeltelevízió rendszer
kialakítására tett ajánlatával kapcsolatban úgy döntött,
hogy a Telsat Kft-nek 1 teljes oldal hirdetési felületet biz-
tosít a Hírmondó májusi számában arra, hogy a Telsat Kft.
teljes körűen tájékoztassa a lakosságot az általa kiépíten-
dő rendszerben szereplő csatornákról és azok díjtételeiről.
Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal egy kivágható
igénylölapot helyez el a Hírmondóban, melyet a kábel TV-
t igénylők kivághatnak és nevük, valamint lakcímük fel-
tüntetésével a Polgármesteri Hivatalban erre a célra kihe-
lyezett szavazó urnába dobhatnak május 31-ig. A képvise-
lő-testület a kábel Tv rendszer kiépítése tárgyában a Pol-
gármesteri Hivatalhoz beérkezett igénylések számának is-
meretében fog dönteni. A képviselő-testület a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételeit tudomá-
sul véve vissza vonta a 140/2004. (X. 7. ) és 150/2004. (X.
14. ) Kt. határozatait, s módosította a 186/2004. (X. 28. ) Kt.
határozatát. Ezzel egyidejűleg kötelezte Küller János pol-
gármestert arra, hogy 3 munkanapon belül fizesse ki a
2004. május 1-jén megtartott Eufória-nap fellépő művé-
szei által immáron éppen 1 éve kiállított és a Polgármeste-
ri Hivatalnak benyújtott számláit.

A képviselő-testület az április 21-i ülésén állást foglalt
a 10-es út 2x2 sávos, új nyomvonalú megépítése mellett.
Ugyanezen ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
"papi földek" melletti ingatlanjain helyet ad a társadalmi
munkában megvalósuló BMX-pálya kiépítésének, mely az
Altalános Iskola Diákönkormányzatának kérése volt. A
képviselő-testület tudomásul vette Vargáné Vass Éva jegy-
ző tájékoztatását arról, hogy az Onkormányzat egyuttmű-
ködési megállapodást kötött a Német Kisebbségi Onkor-
mányzattal, s ennek keretében az Onkormányzat a képvi-
selő-testület döntésének megfelelően 40. 000. 000, - Ft ösz-
szegű támogatást nyújtott a Német Kisebbségi Onkor-
mányzatnak fejlesztési célú kiadásainak teljesítéséhez. A
képviselő-testület elfogadta a Német Kisebbségi Onkor-
mányzattal kötendő megállapodást földhasználati jpg ala-
pításáról, melynek alapján a Német KJisebbségi Onkor-
mányzat tulajdonában álló, a "papi földek" mellett elhe-
lyezkedő 2853 helyrajzi számú ingatlanon az Qnkormány-
zat felépítményt hozhat létre óvoda elhelyezésének céljá-

ra úgy, hogy az ingatlan a Német Kisebbségi Onkor-
mányzat tulajdonában marad, míg a létrehozandó óvoda
felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban új helyrajzi szá-
mon nyilvántartva az Onkormányzat tulajdonába kerül.
Ezen földhasznalati jog alapításáért az Onkormányzat
4. 000. 000, - Ft+AFA összegű egyszeri földhasználati díjat
köteles fízetni a Német Kisebbségi Onkormányzatnak. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy az alábbi utcákon a
következő forgalomtechnikai eszközöket köteles elhe-
lyezni a Polgármesteri Hivatal:

. Fő út - Szent István u. sarok:
elsőbbségadás kötelező tábla;

. Fő út - Petőfí u. sarok:
elsőbbségadás kötelező tábla;

. Búza u. sarok: elsőbbségadás kötelező tábla;

. Fő út - Rákóczi u. sarok:

elsőbbségadás kötelező tábla;
. Fő út - József Attila u. sarok:

elsőbbségadás kötelező tábla;
* Lovarda u. : zsákutca tábla;
. Fő út 43. : várakozóhely tábla;
. Fő út - Teve szikla felé:

behajtani íilos mindkéí irányból íáb-la;
. Kevélyhegyi út vége (erdő):

behajtani tilos mindkét irányból
tábla;

. Pacsirta u. - Erdő u. csatlakozás:
behajtani tilos mindkét irányból
tábla;

. Főút77.: forgalomlassítóküszöb+bukkanó
tábla;

. "papi földek": forgalomlassító küszöb+bukkanó
tábla;

. Bodza u. : 3,5 t súlykorlátozás tábla.

A képviselő-testület egyúttal várja a lakosság, a kép-
viselők és a Polgármesteri Hivatal javaslatait újabb szük-
séges forgalomtechnikai eszközök kihelyezésének tár-
gyában.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármes-
teri Hivatal vagyonbiztosítási szerződését módosítja, s
egyúttal felhatalmazta Küller János polgármestert a
KözHáló Végponti nyilatkozat aláírására, melynek kere-
tében a Polgármesteri Hivatalban KözHáló Internet
Szolgáltatás jön létre. A képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár eddigi veze-
tője - Róna ICrisztina - áthelyezéssel a Szentendrei Nép-
rajzi Múzeumban folytassa pályafutását, s egyúttal pályá-
zatot írt ki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állá-
sának betöltésére. A képviselő-testület 2005. április 30-i
hatállyal .felbontotta Kuti Ferenc eddigi rendszergazda
megbízási szerződését, s egyúttal 2005. május 1. hatállyal
megbízta Szekeres Józsefet a rendszergazda feladatainak
ellátásával 85.000,- Ft + AFA/hó megbízási díj kikötésé-
vel. A képviselő-testület módosította az előző képviselő-
testület által hozott 103/2002. (VIII. 26. ) Kt. határozatát
annak érdekében, hogy az Onkormányzat által Gröschl
Györgytől 2002-ben 11.226.000,- Ft vételárért vasárolt
089/1/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjoga az Onkor-
mányzat nevére az ingatlan-nyilvántartásban végre be-
jegyzésre kerülhessen.

A képviselő-testület következő ülésére tájékoztatást
kért Küller János polgármestertől arról, hogy Küller Já-
nos polgármester miért nem hajlandó kifízetni a temeté-
si segélyeket annak ellenére, hogy az ezek kifízetéséhez
szükséges forrást a képviselő-testület egyreszt a 49/2005.
(III.3. I Kt. határozatában, másrészt az Onkormányzat

2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005. (IV. 15. ) Kt. ren-
deletének elfogadásával biztosította. A képviselő-testület
tudomásul vette azt, hogy dr. Kovács György háziorvos
helyett dr. Kovács Levente veszi át a dr. Kovács Bt. veze-
tését, s ezzel elősegítette azt, hogy dr. Kovács György
praxisjoga átszállhasson fiára, dr. Kovács Leventére. A
képviselő-testület úgy dontött, hogy Küller János polgár-
mester mutassa be az ANTSZ-nek az Egészségház terv-
pályázat lezárásának dokumentumait, az Onkormányzat
2005. évi költségvetésében biztosított fedezet igazolását,
valamint a közbeszerzési ütemtervet, s mindezek alapján
kérelmezze az ANTSZ-től a jelenlegi orvosi rendelő mű-
ködési engedélyének 2005. év végéig történő meghosz-
szabbításat. A képviselő-testület ily módon kívánja bizto-
sítani az ANTSZ-t arról, hogy a jelenlegi orvosi rendelő
kiváltása céljából 2005. évben új Egészségházat épít. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy 20.000, - Ft+25 %
AFA/m2 vételár kikötésével értékesíti a "papi földeken"
lévő 2844 helyrajzi számú ingatlanát.

A képviselő-testület a 2005. április 28-i ülésén kide-
rült, hogy április hónapban Küller János polgármester
egyetlen forintot sem utalt az Altalános Iskolának, mely-
nek következtében az Altalános Iskolának kifízetetlen
számlái vannak, s összesen 8.000, - Ft van a bankszámlá-
ján. A képviselő-testület ülésén a képviselők felhívták
Küller János polgármester fígyelmét arra, hogy az Altalá-
nos Iskolának kötelezően nyújtandó önkormányzati tá-
mogatás áprilisi összegét az Onkormányzat 2005. évi
költségvetéséről szóló 6/2005. (IV. 15. ) Kt. rendelet 11.
számú melléklete tartalmazza, s egyben figyelmeztették,
hogy jogellenesen jár el akkor, amikor nem utalja át a 11.
számú mellékletben szereplő április havi finanszírozást
az Altalános Iskolának.

A képviselő-testület megállapította, hogy Küller Já-
nos polgármester - jogellenesen - mind a mai napig nem
utalta át a Pilisborosjenői Községüzemeltetési, Beruházó
és Lapkiadó Kht. 3.000.000,- Ft törzstőkéjét a Kht. tőke-
számlájára. Erre tekintettel a képviselő-testület arra kö-
telezte Küller János polgármestert, hogy 3 napon belüí
utalja át a 3.000.000,- Ft törzstőkét a Kht. ügyvezető igaz-
gatója által megadott bankszámlára. A képviselő-testület
ezt követően arra kötelezte Küller János polgármestert,
hogy 3 napon belül fizesse ki az Onkormányzat jogi kép-
viselőjének, dr. Czugler Péter ügyvédnek a kifizetetlen
számláit, mely dr. Czugler Péter 2004. évi teljesítését tar-
talmazza. A képviselő-testület - tekintettel a hosszú ide-
je jogellenesen le nem zárt eljárásra - arra kötelezte
Küller János polgármestert, hogy a szennyvíztisztító II.
ütem beruházásának próbaüzemét és a műszaki-átadás
átvételét 15 napon belül kezdje meg lezárni és 2005. júli-
us 31-ig fejezze be a lezárást és a műszaki átadás-átvételt.
Megtett intézkedéseiről számoljon be a képviselő-testü-
letnek, valamint a beruházáshoz kapott állami támogatás
felhasználásáról a Belügyminisztérium felé számoljon el.
A képviselő-testület Küller János polgármester foglal-
koztatási jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó ke-
resetindítást kibővítette a Webcentrál Kft-nek Küller Já-
nos polgármester által 2003. április 17-től a mai napig
6.250, - Ft/hónap mértékben jogsértően kifizetett össze-
gek teljesítése miatt, mely az Otv. 90. § (1) bekezdésébe
ütközik.

A képviselő-testület kötelezte Küller János polgár-
mestert arra, hogy 3 napon belül írja alá:

. a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer konzorciális szerződését;

* a Pilisborosjenői Községüzemeltetési, Beruházó és
Lapkiadó Kht. alapító okiratát;
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hozatni a képviselő-testülettel a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rész-
vénytársasághoz történő csatlakozás tárgyában. A rendkí-
vüli ülésre szóló meghívót és a napirendhez tartozó anya-
gokat - 32 oldalas Alapító Okirat és 29 oldalas Megállapo-
dás - a képviselők május 17-én és 18-án kapták meg annak
ellenére, hogy ezen anyagok már május 12-én beérkeztek
a Polgármesteri Hivatalba. Küller János polgármester na-
pirendhez csatolt előterjesztése - melyben a csatlakozást
ellenzi - is május 13-án készült. Mindezekre tekintettel az
ülésen jelen lévő tíz képviselőből öt azt javasolta, hogy a
témát az illetékes bizottságok tárgyalják meg, a napirend-
hez mellékelt dokumentumokat a képviselők tanulmá-
nyozzák át alaposan, a bizottsági ülésekre hívják meg a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
képviselőjét és kérjenek alaposabb ismertetést a Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer előkészítő munkájának pilla-
natnyi állásáról és mindezeket követően a képviselő-testü-
let egy hét múlva, a május 26-i rendes ülésén döntsön fele-
lősen ebben az ügyben. Küller János polgármester és négy
képviselő nem támogatta ezt az indítványt - mondván: áz
ügyben történő döntés nem tűr halasztást -, melynek kö-
vetkeztében az indítványt tevő öt képviselő az ülésről távo-
zott, s ezzel a május 19-i ülés határozatképtelenné vált, így
azt Kiiller János polgármester berekesztette.

Erdekes módon Küller János polgármester számára a
május 19-i rendkívüli ülés napirendjére vett téma egy hét
múlva már nem volt sem sürgős, sem érdekes, tekintettel
arra, hogy a képviselő-testület május 26-i ülésének meghí-
vójában már nem szerepeltette a Közép-Duna Videke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Részvénytársasághoz történő csatlakozás tematikáját. En-
nek ellenére a képviselő-testület az illetékes bizottságok
indítványára ezt a témát is az ülés napirendjére vette. Má-
jus 26-i ülésén a képviselő-testület módosította a 2004. évi
költségvetésről szóló - többször módosított -19/2004. (IV.
06.) Kt. rendeletet és ezzel a korábbi számítási hibákat ki-
javította a rendeletben.

A képviselő-testület elfogadta az Onkormányzat Köz-
beszerzési ^izabalyzatát, s ezzel egyidejűleg megbízást
adott az SDR Közbeszerzési Iroda Kft-nek arra, hogy
2005. június 20-ig készítse el az Onkormányzat 2005. évi
összesített közbeszerzési tervét annak érdekében, hogy a
képviselő-testület által a 76/2005. (III. 31. ) Kt. határozat-
ban 2005. évre megtervezett építési beruházások - orvosi
rendelő építése, az egész falura kiterjedő felszíni vízleve-
zetés és útepítés engedélyezési terveinek elkészítése, ját-
szótér felújítás, az Altalános Iskola bővítés III. ütemének
megvalósítása, tornacsarnok építése PPP konstrukcióban,
járda felújítás - és szolgáltatások - gyermekétkeztetés;
hóeltakarítás, falugondnoki tevékenység, útkarbantartás,
szilárd hulladék elszállítása - közbeszerezési pályázatai ki-
írásra kerülhessenek.

A képviselő-testület meghallgatta Farkas Endre pro-
jektvezető, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer képviselőjének tájékoztatását a Hulladékgazdál-
kodási Rendszer által alapított Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rész-
vénytársasághoz történő csatlakozás és a Részvénytársa-
ság tagjai között megkötött Megállapodás előnyeiről. A
tájékoztató és a képviselő-testület tagjainak kérdéseire
adott válaszok, valamint a napirendhez mellékelt előter-
jesztések és dokumentumok áttanulmányozása után a
képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza Küller
János polgármestert arra, hogy 2005. június 01-ig írja alá a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
Konzorciális Szerződését a 2005. március 19-i módosítás

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 11

szerinti tartalommal, továbbá a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Részvénytársaság tagjai által megkötött Megállapodást.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazta Küller János
polgármestert arra, hogy 2005. július 26-ig vásárolja meg
Polgárdi Város Onkormányzatától a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgálta-
tó Reszvénytársaság Alapító Okirata szerint Pilisboros-
jenő Onkormányzatot lakosság arányosan megillető 1 db
l.OOO,- Ft névértékű elsőbbségi részvényt, valamint az
Onkormányzatot megillető törzsrészvény csomagot név-
értéken 50. 000, - Ft vételárért.

A képviselő-testület a (volt 08 helyrajzi számú ön-
kormányzati tulajdonú "vízfolyás" megnevezésű, 1 ha
7. 358 m2 területű ingatlanból) a 03/1 helyrajzi számú
"vízfolyás" megnevezésű 1 ha 6.795 m2 területű ingatlan-
részből 563 m2 területre vonatkozó kiegészített előszer-
ződés és nyilatkozat aláírására felhatalmazta Küller Já-
nos polgármestert. A képviselő-testület a 0135/7 helyraj-
zi számú, 444 m2 területű és a 0135/8 helyrajzi számú
1.547 m2 területű ingatlanokat a forgalomképtelen törzs-
vagyonból a forgalomképes törzsvagyon körébe helyezi
"kivett, beépítetlen terület" megnevezéssel, és a 2002.
október 15-én megkötött adás-vételi szerződést - amely-
ben az Onkormányzat ezen ingatlanokat az Omninvest
Kft. részére elidegeníti - megerősíti. Egyúttal felkérte a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az Önkormányzat va-
gyonáról szóló 9/2000. (X. 10. ) Kt. rendelet módosítását
a júniusi képviselő-testületi ülésre terjessze be, és a kép-
viselő-testületi határozatot a Budakörnyéki Földhivatal-
hoz nyújtsa be.

A képviselő-testület megbízta a PAGONY Táj- és
Kertépítész Kft-t azzal, hogy 2005. június 30-ig készítse el
Pilisborosjenő egyedi tájérték katasztarét, a természeti
területek és értékek védelmi javaslatát, és az ezeket tar-
talmazó önkormányzati rendelet tervezetét. A képviselő-
testület meghatározta az Onkormányzat honlapjának
tartalmát annak érdekében, hogy a honlapot készítő
Webcentrál Kft. minél hamarabb el tudja készíteni az
Onkormányzat hivatalos honlapját, melyet a www. ilis-
boros'eno. hu címen lehet majd elérni. A képviselő-testü-
let a 89/2005. (IV. 21. ) Kt. határozatban foglalt éves biz-
tosítási díj mértékét 3. 815, - Ft összegben állapította meg.
A képviselő-testület az Onkormányzat tulajdonában lévő
04 helyrajzi számú ingatlanból jogellenesen elhasznált 89
m2 területet vételre aj^ánlotta fel a jogosulatlan használó-
nak 1.500.000,- Ft+AFA vételáron, mely vételi lehető-
séggel a jogosulatlan használó 2005. június 30-ig élhet.

A képviselő-testület elfogadta a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgáltatás 2004. évi beszámolóját és
megköszönte Klinger Magdolna és munkatársai kiváló
munkáját. (A beszámolót következő lapszámunkban
tesszük közzé.) A képviselő-testület megbízta a Dr.
Czugler Péter Ugyvédi Irodát azzal, hogy a 94/2005. (IV.
21.) Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatosan, illetve
Szimeth Mária alpolgármester fegyelmi ügyében indult
bírósági eljárásban lássa el az Onkormányzat jogi képvi-
seletét a megbízási szerződésében foglalt óradíj alkalma-
zásával. A képviselő-testület nem fogadta el Küller János
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámolóját, mivel Küller János polgármester
nem hajtotta végre a képviselő-testület 82/2005. (IV. 21.)
és a 99-107/2005. (IV. 28.) Kt. határozatait, tehát:

. mind a mai napig nem fízette ki a 2004. május 1.
napján - az Eufória-napon - fellépő művészek
számláit;

. mind a mai napig'nem utalta át a Pilisborosjenői

Községüzemeltetési, Beruházó és Lapkiadó Kht.
3.000.000,- Ft törzstőkéjét a Kht. tőkeszámlájara;

. mind a mai napig nem fizette ki az Onkormányzat
jogi képviselőjének, dr. Czugler Péter ügyvédnek
az immár 1 éve kifizetetlen számláit;

. mind a mai napig nem indította meg a szennyvíz-
tisztító II. ütem beruházásának műszaki átadás-át-
vételére irányuló eljárást;

. mind a mai napig nem írta alá a Közép-Duna Vi-
déke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
konzorciális szerződését;

. mind a mai napig nem írta alá a Pilisborosjenői
Községüzemeltetési, Beruházó és Lapkiadó Kht.
alapító okiratát;

. mind a mai napig nem írta alá a Kht. és az Onkor-
mányzat közötti megállapodást, mely egyes közfel-
adatok és az azokhoz szükséges finanszírozás át-
adásáról szól;

. mind a mai napig nem fízette ki a Szűcs Gábor vál-
lalkozó által 2004. novemberében és decemberé-
ben elvégzett kátyúzási munkálatokat tartalmazó
számlákat.

Júniusban a képviselo-testület négy alkalomnwl tartott
ülést, 9-én, 10-én, 17-én és 30-án. A június 9-i rendkívüli
ülést Küller János polgármester a Jogi és Ügyrendi Bi-
zottság indítványára hívta össze és a képviselo-testület-
nek arról kellett döntenie, hogy nyújt-e be fellebbezést a
Budai Tégla Rt. ingatlanainak belterületbe vonását ki-
mondó földhivatali határozattal szemben. Mivel ezen te-
rületeket az előző képviselő-testület 2002. tavaszán a
4/2002. (IV. 05. ) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzatban és Szabályozási Tervben már belterületi
beépítésre szánt övezetként határozta meg, ezért a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy nincs értelme a belterület-
be vonást kimondó földhivatali határozattal szemben fel-
lebbezéssel élni. Tény, hogy úgy vonta belterületbe az
előző képviselő-testület a Budai Tégla Rt. területét belte-
rületbe 2002 tavaszán, hogy a többi fejlesztési terület in-
gatlantulajdonosaival szemben a Budai Tégla Rt. nem
vállalta át az Onkormányzattól ezen területek közmű-
vesítési kötelezettségének teljesítését és nem adott az
Onkormányzatnak ajándékba 10 % nettó építési terüle-
tet ezen területből. A közművesítési kötelezettség tehát
az Onkormányzat terhe maradt, annak teljesítésére az
előző képviselő-testület a Budai Tégla Rt-től pénzügyi
forrást nem szerzett.

Június 10-i rendkívüli ülést Küller János polgármes-
ter hívta össze és újra kívánta tárgyaltatni a képviselő-tes-
tülettel a képviselő-testület által 2005. május 26-án a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez és
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonke-
zelő és Közszolgáltató Részvénytársasághoz történő csat-
lakozás tárgyában hozott határozatait. Mivel a képviselő-
testület nem volt határozatképes, ezért nem tudta meg-
tárgyalni Küller János polgármester újratárgyalási kezde-
ményezését. A határozatlanképtelenségre tekintettel
Küller János polgármester ismételten összehívta a képvi-
selő-testület ülését. Több képviselő kérte polgármester
úrtól, hogy az üléseket az SZMSZ rendelkezéseinek és az
eddigi gyakorlatnak megfelelően ne péntek délután 15.00
órára, hanem csütörtök este 18.00 órára hívja össze, ha
szeretné biztosítani az ülés határozatképességet, ám
Küller János polgármester figyelmen kíviil hagyta az
SZMSZ rendelkezéseit, a bevált gyakorlatot és a képvise-
lők kérését, s az újabb ülést ismételten pénteki napra, az-
az 2005. június 17. 15. 00 órára hívta össze. Ezek szerint



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Küller János polgármesternek nem volt célja az ülés ha-
tározatképességének biztosítása.

A június 30-i ülésen a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2004. május 1-jei Eufória-nap fellépői szám-
láinak és a 2004. évi kátyúzást végző Szűcs Gábor vállal-
kozó számlájának kifízethetősége módjában kérjen ál-
lasfoglalást és javaslatot Küller János polgármester az
Állami Számvevőszéktől. Módosította a képviselő-tes-
tület a Helyi Epítési Szabályzatról és Szabályozási Terv-
ről szóló 4/2002. (IV. 15. ) Kt. rendeletet, s feloldotta a
Malom-dűlő területén az eddig fennállt változtatási ti-
lalmat a Malom-dűlő fejlesztéséhez szükséges közmű-
vesítési munkálatok elősegítése érdekében. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy az Onkormányzat anyagi
teherviselési korlátai miatt nem tudja vállalni azt, hogy
15 éven keresztül, évi 37. 500. 000, - Ft összeget fordítson
tornacsarnok bérletére és üzemeltetésére, melynek kö-
vetkeztében a továbbiakban Pilisborosjenő Község On-
kormányzata nem tud részt venni a Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési Program "Korszerű tornatermet min-
denhol" megnevezésű pályázatán. Ezzel egyidejűleg a
képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a kepviselő-testület 2005. július 28-i ülésére készít-
se el az Altalános Iskola beruházás III. ütemének kivi-
telezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírását. A
képviselő-testület az Altalános Iskola beruházás III.
ütémének keretében kíván tornatermet építeni az Álta-
lános Iskola számára. A képviselő-testület módosította
a 112/2005. (IV. 28. ) Kt. határozatát annak érdekében,
hogy a "papi földek" szélén futó önkormányzati tulaj-
donú közút szabályozásához szükséges geodéziai mun-
kálatok kifízethetővé váljanak.

A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésben
biztosított nettó 14. 800. 000, - Ft terhére közbeszerzési
eljárás keretében tervezői szolgáltatást kíván megren-
delni az alábbi munkálatokra:

. Vízrendezési engedélyezési tervek készítése a
Borosjenői patak, mint befogadó egészére, az
összes befogadó csőátereszekkel együtt a Fő és a
Budai úton, valamint az I. számú vízmosás terve-
zese, a Fő útra tervezett tározóval együtt;

. Utépítési engedélyezési tervek készítése az
Ezüsthegyi, Tölgyfa, Kőfuvaros, Temető, iskola,
Kántor és József Attila utcák kiépítéséhez.

A képviselő-testület közbeszerzési eljárast - külön szerző-
dés keretében felkért köAeszerzési szakértő közremuködésével
- a Közbeszerzési Szabáfyzatnak megfelelően lefolytatja. A kép-
viselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a köz-
beszerzési eljáras kiírasát a képviselő-testület 2005. július 28-i ülé-
sére készítse el.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabályozá-
si Terv szerint a Vincellér utca megnyitását a 182/4 hely-
rajzi számú ingatlanon csak a szükséges mértékig valósít-
ja meg, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy
dolgozza ki a hasznosítás lehetőségét, valamint hozzájá-
rult ahhoz, hogy a 189 helyrajzi számú ingatlanon a
szomszédos 188/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa
növénytámfalat építsen az építési hatóság által kiadott
építési engedély alapján. A képviselő-testület elfogadta
az SDR Közbeszerzési Iroda Kft. által készített 2005. évi

közbeszerzési ütemtervet. A képviselő-testület elfogadta
a Pilisborosjenő Onkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő
módosított Megállapodást és Bérleti szerződést, s felha-
talmazta Küller János polgármestert azok aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy:
. A Missziós Ház Gondozási központot 2006. janu-

ár 1-től alapszolgáltatási központként muködteti.

. Az alapszolgáltatási központ kialakítására, műkö-
désének engedélyeztetésére 3. 000. 000, - Ft-ot bizto-
sít.

* Egyben felkérte a polgármesteri hivatal főépítészét
arra, hogy a kialakításra vonatkozóan a szakhatósá-
gokkal az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szolgáltatásszervezé-
si koncepciót elkészítteti, s egyben felhatalmazta Küller
János polgármestert arra, hogy a felmérésre és koncepció
kidolgozására kérjen be árajánlatokat. A képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy pályázati felhívást tesz közzé a Misz-
sziós Ház Gondozási Központ intézményvezetői álláshe-
lyének betöltésére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy - tekintettel
arra, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti
díjának behajtása 2 éve a vonatkozó önkormányzati ren-
delettel ellentétesen történik - utasítja Vargáné Vas Eva
jegyzőt arra, hogy a bérleti díjakat a vonatkozó rendelet
előírásainak megfelelően hajtsa be. A képviselő-testület
utasította Vargáné Vas Eva jegyzőt arra, hogy az értékesí-
tésre kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok értéke-
sítését haladéktalanul készítse elő. A képviselő-testület
hozzájárult ahhoz, hogy 2006. január 1-től a házi gyermek-
orvosi körzet működtetési jogát dr. Venesz Ilonától dr.
Kerekes Ildikó átvegye. A képviselő-testület megrendelte
a Selyem-Teszt Kft-től az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok fűkaszálási munkálatait. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy pályázati felhívást tesz közzé a Német Nem-
zetiségi Kétnyelvu Óvoda óvodavezetői álláshelyének be-
töltésére. A képviselő-testület elfogadta Klinger Magdol-
na vállalkozási szerződésének módosítását.

Júliusban a képviselo-testület két alkalommal tartott
ülést, 14-én és 28-án. A július 14-i rendkívüli ülésen a kép-
viselő-testület módosítoíta az adózás rendjéról és mérté-
kéröl szóló 21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendeletet, és adómen-
tességet biztosított azon telek számára a telek belterületbe
vonásától számított 4 éves időtartamig - vagy amennyiben
az rövidebb, a telekre kiadott jogerös építési engedély
alapján megvalósított építmény használatbavételi engedé-
lyének jogerőre emelkedéséig -, mely telek tulajdonosa az
Önkormányzattal az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 28. § (2)
bekezdése alapján helyi közút és közmű létesítésére és
azok költségeinek viselésére fejlesztési megállapodást kö-
tött. Ezzel a képviselő-testület a fejlesztési időszakra men-
tesítette a fejlesztés által érintett telkeket a telekadó alól,
tekintettel arra, hogy a telek tulajdonosa az Qnkormány-
zattal kötött fejlesztési megállapodásban az Onkormány-
zattól átvállalta a helyi közút és közmű kialakításának fel-
adatát és költségviselését.

A képviselő-testület megemelte a hulladékszállítási
díjat arra mértékre, melyet az Onkormányzat fizet a
Rumpold Kft-nek. A hulladékszallítás díja 2005. július 1-
től haztartásonként 815, - Ft+AFA/hónap, vagy 2.445,-
Ft+AFA/negyedév. Az emelés mértéke háztartásonként
havi 500, - Ft. Ezzel a döntésével a képviselő-testület meg-
szüntette azt az évek óta zajló hibás gyakorlatot, hogy a
hulladékszállítást és kezelést igénybevevő kevesebb díjat
fízessen, mint amennyibe a hulladékszállítási és -kezelési
szolgáltatás valójában kerül. Az Onkormányzat évente
mintegy 10.000.OOO,- Ft összeggel fizetett többet a
Rumpold Kft-nek, mint amennyit a hulladékszállítást és
kezelést igénybevevőktől díj formájában beszedett. A hul-
ladékszállítási és -kezelési szolgáltatás literben kifejezhető
és mérhető díjának bevezetését a képviselő-testület a jövő
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év elejétől tervezi, tekintettel arra, hogy az ilyen típusú
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési pályázatot szep-
tember hónapban kívánja kiírni.

A képviselő-testület jóváhagyta a Lazarét területére
készült 2-181/2004 és E-18/2004 számon záradékolt te-
lekmegosztási vázrajzot, valamint felhatalmazta Küller
János polgármestert arra, hogy ezen vazrajzokat, továb-
bá az ingatlantulajdonosok által az Onkormányzatnak
felajánlott 17. 631 m2 közútra, illetve a 19 db, összesen
16. 177 m2 alapterületű lakóterületre vonatkozó ajándé-
kozási szerződéseket, a telekmegosztási megállapodást,
a biztosítéki szerződést és az alapmegállapodás módosí-
tását írja alá. Egyúttal a képviselő-testület felkérte a Pol-
gármesteri Hivatalt a telekmegosztási eljárás lefolytatá-
sára, és az elfogadott szerződések, vázrajzok és azok
mellékleteinek Budakörnyéki Földhivatalhoz történő be-
nyűjtasara.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának
dolgozói értesítették Küller Janos polgármestert arról,
hogy nem tudják elvégezni az Onkormányzat által 2005.
július 20-ig elkészítendő időközi költségvetési jelentést
és mérlegjelentést, továbbá féléves beszámolót. Ezzel
ezén dolgozók saját alkalmatlanságukról állítottak ki
elismervényt a polgármester és a képviselő-testület felé.
A jegyző továbbra is keresi a megfelelő szakembert a
Pénzügyi Csoport élére. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy - tekintettel arra, hogy ezen ügyben már 2005.
június 30-án döntést hozott - ha a fűkaszálással megbí-
zott cég 2005.. június 20-ig nem kezdi el a fűkaszálási
munkálatokat, akkor a pályázaton részt vevő másik két
ajánlattevő közül azzal kössön Küller János polgármes-
ter szerződést, amelyik hamarabb kezdi el a munkát. A
képviselő-testület Küller János polgármester újratárgya-
lási indítványára úgy döntött, hogy megerösíti a 120-
124/2005. (V. 26. ) Kt. határozatokban foglalt döntéseit.

A július 28-i ülésén a képviselő-testület tagjai meg-
kapták a Pest Megyei Bíróság ítéletét, mely elutasította
Küller János felperes Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat alperessel szemben benyujtott keresetét. Az íté-
letben a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság - többek között
- megállapította:

"A felperesnek tehát jogszabályban biztosított lehetősé-
ge van a képviselő-testület által hozott - általa jogszabály-
sértőnek ítélt - határozat újra tárgyalására. Ennél több ha-
táskört azonban a jogszabály részére nem biztosít. A képvi-
selo-testületi határozat végrehajtása a polgármester számára
afentiek szerint kötelezo.

A munkaügyi bíróság álláspontja szerint a felperesnek
bármilyen jogszabályi, vagy szerződés aláírástechnikai
problémái voltak, azt a 6012004-es számú képviselő-testüle-
ti határozatot követően a képviselő-testület elé tárhatta vol-
na, határozati javaslat formájában, hiszen erre kötelezte őt
a határozat. Ennek nem tett eleget, ezért a tisztségébol, illet-
ve foglalkoztatási jogviszonyából eredo kötelezettségét vétke-
sen megszegte. A munkaügyi bírósag álláspontja szerint az
1994. évi LXB^tv. 6. § (2) bekezdés c)poníjában meghatá-
rozott illetményének 20 %-kal történő csökkentése fegyelmi
büntetés nem tekinthető eltúlzottnak. Ezért a el eres kere-
setét elutasüottd."

A képviselő-testület döntött a Reichel József Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állásának be-
töltésére kiírt pályázat tekintetében. A képviselő-testület
2005. augusztus 1. - 2010. július 31. időtartamra, azaz 5
évre Molnár Zoltánt bízta meg a Reichel József Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének.

A képviselő-testület - Küller János polgármesterrel
folytatott hosszú vita után - elfogadta az Onkormányzat

2004. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, s így lehető-
séget biztosított arra, hogy a 2005. evi beruházások fede-
zetéül szolgáló pénzösszegeket az Onkormányzat a 2005.
évi közbeszerzési ütemtervében meghatározott beruhá-
zásokra, fejlesztésekre és beszerzésekre fordítsa. A kép-
viselő-testület ezen 2005. évi közbeszerzések közül az

alábbiak tekintetében bízta meg a Protégé Consulting
Pályázatkészítő és Tanácsadó Kft-t a közbeszerzési eljá-
rások teljes körű lebonyolítására:

. Járdaépítés kivitelezése, út kátyúzás és karbantar-
tás;

* Hulladékszállítás, -kezelés és -feldolgozás;
* Utépítés és felszíni vízelvezetés tervkészítési mun-

kálatai;
. Általános Iskola beruházás III. ütem.
A képviselő-testület módosította az egyes helyi köz-

szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998.
(IV.23.) Kt. rendeletet, s a szemétszállítás díját háztartá-
sonként 2.445, - Ft + AFA/negyedév mértékben állapítot-
ta meg.

A képviselő-testület:
. elfógadta a Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda

Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és Működé-
si Szabáiyzatát;

. elfogadta a Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működé-
si Szabályzatát;

. jóváhagyta a Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolai Tagozatá-
nak fenntartói ellenőrzése során keletkezett szak-
véleményben foglaltakat;

. elfogadta a Reichel József Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratát.

A képviselő-testület 2005. szeptember 30-ig meg-
hosszabbította az Onkormányzat által fenntartott idősek
nappali ellátását végző intézmény vezetőjének - Németh
Lajosné - vezetői megbízatását. A képviselő-testület elfo-
gadta a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi nap-
közi és helyettes szülő gyermekjóléti alapellátási feladatok
ellátására korábban kötött szerződés módosítását.

Augusstusban a Szervezeti és Muködési Swbátyzata sze-
rint a képviselo-testükt nem ülésezik a nyári swbadságolás
miatt, ám egy rendkívüli esemény okán egy alkalommal au-
gusztusban is ülést tartott. Az augusztus 31-i rendkívüli
ülésén a képviselő-testület a 013 helyrajzi számú ingatlan
belterületbe vonásával összefüggő, az Onkormányzat és
az ingatlantulajdonosok között létrejövő megállapodást
fogadta el, és felhatalmazta Küller János polgármestert
annak aláírására. Ugyanezen az ülésén a képviselő-testü-
let elfogadta a 013 helyrajzi számú ingatlan szabályozási
tervéröl szóló rendeletet, melyben ezen ingatlan jelenle-
gi külterületi szántó övezeti besorolását belterületi, be-
építésre szánt övezeti besorolásra módosította. A rendkí-
vüli ülés összehívására azért volt szükség még augusztus-
ban, mert 2005. szeptember 01. napján lépett hatályba a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Ter^éről szóló
2005. évi LXIV. törvény, melynek rendelkezései 2005.
szeptember 01-től legalább 5 évig lehetetlenné tettékvol-
na a 013 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását és
beépítésre szánt területté történő átminősítését. Mivel a
013 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 2003., 2004. és
2005. években lezajlott az átminősítéshez szükséges Etv.
szerinti eljárás, valamint a 013 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosai elfogadták az Onkormányzat feltételeit és
aláírták az Onkormányzat által megfogalmazott megálla-
podást a közművesítési feladatok biztosítékkal fedezett
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átvállalásáról és a 10% mértékű ajándék átadásai 1
ezért a képviselő-testület még augusztus 31-én meghoz
ta azokat a döntéseket, melyek ezen terület belterület
be vonását és beépítését . lehetővé teszik. A képviselő-
testületet az előbbi okokon túl ezen döntése mégho^a-
talában az szándék is vezette, hogy a 013 helyrajzi szá-
mú ingatlan beépítésével lehetetlenné tegye az MO
gyorsforgalmi út felszínen történő elvezetését Pilisbo-
rosjenő területén belül.

A képviselo-testület szeptemberben egy ülést tartutt
szeptember 22-én. A képviselő-testület a Lazarét ingat-
lantulajdonosainak telekmegosztását elősegítendő c ö -
tött arról, hogy a 08 helyrajzi számú vízfolyás megneve-
zésű ingatlant az önkormányzati törzsvagyonban a < -
galomképtelen vagyontárgyak köréből a forgalomképes
vagyontárgyak körébe sorolja. A képyiselő-testülel
megismerte az Állami Számvevőszék az Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének egyéb szabályszerűségí el
lenőrzéséről készült jelentését és felszólította a je^zöt.
hogy a Számvevői Jelentésben feltárt hibák és hiányos
ságok megszüntetésére készítsen Intézkedési Tervet. és
azt a képviselő-testület soron köyetkezo ülésére terjs. -
sze elő a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizott-
ságok írásos véleményével együtt. A képviselő-testület
módosította a Pilisborosjenői Missziós Ház Alapító Ok-
iratát, Házirendjét valamint Szervezeti és Működ i
Szabályzatát. A képviselő-testület értékelte a Pilisbo
rosjenői Missziós Ház intézményvezetői munkakörere
pályázók pályázatát és úgy döntött, hogy 5 év időtar-
tamra Nagy Miklóst nevezi ki a Pilisborosjenői Misszios
Ház intézményvezetőjének.

A képviselő-testület meghallgatta Küller János
polgármester tájékoztatóját az Öiíkormányzat évközi
gazdálkodasáról, és felkérte a Pénzügyi Bizottságot
hogy a polgármesteri tájékoztatóban felsorolt dotku
mentációk alapján a tájékoztatót vizsgálja felül és te-
gyen javaslatot a képviselő-testületnek a gazdálkodas
biztonsága megteremtéséhez szükséges intézkedések-
ről A képviselő-testület elfogadta a tálajterhelési díjro
szóló rendeletet. A képviselő-testület elfogadta" az
elektronikus ügyintézésröl szóló rendeletet és~ügy döii-
tött, hogy az elektronikus ügyintézést 2006. szeptemb .
01. napjától vezeti be. A képviselő-testület elfogadta
Pilisborosjenő Környezetvédelmi Programját. A képvi
selő-testület elfogadta az Artemisia Med. Családorvo '
Bt. megállapodását és felhatalmazta Küller János pol-
gármestert a megállapodás aláírására. A képviselő-'ti . -
tület elfogadta a Rones Bt. szerződését és félhatalma?-
ta Küller János polgármestert a szerződés aláírására. A
képviselő-testület - tekintettel arra, hogy Küller Jáno"..
polgármester a képviselő-testület 2005. Július 28-án hi>
zott, 169/2005. (VII. 28. ) Kt. határozata ellenére neiii
írta alá a Protégé Consulting Pályázatkészítő és Tanács-
adó Kft. közbeszerzési szakértő megbízási szerződéscl
az Onkormányzat 2005. évi közbeszerzési ütemterv-
ében meghatározott tárgykörökben (járdaépítés kivite-
lezése, útkátyúzás - útkarbantartás, hulladékszállítás
kezelés - feldolgozás, útépítés - felszíni vízelvezetes
tervkészítési munkálatai, Általános Iskola beruháza,
III. litem) történő közbeszerzési eljárások pályázati ki
írásának elkészítésére és az eljárások lefolytátására
módosította a Protégé Consulting Pályázatkészítő :s
Tanacsado Kft. megbízási szerződését egyrészt a teljesí-
tési határidő tekintetében, másrészt a kíírandó kö'zbe-
szerzési eljárások tárgyköréből kivette a hulladékszál i
tás - kezelés - feldolgozás tárgykört, s helyette berakt;

L,s/->e^hd/ iiit'c, ép)tCs tárgvkört aniiak 'rdekében,
hooy az új Egészségház min hamarabb elk 's ü jön (már
amennviben Küller János pol^armester h táridőben vég-
rehajt'a a képviselo-testület ide vonatkozó döntéseit, ~s
neni akadályozza inee ezt a bemházá:t is).

A kép\'iselő-testület úgv döntött gy a ( 13 helyrajzi
szám' ülterüled földrészlet F' uti oldalára k'szült -es
2()0si . gusztus 31-én egyi ittesen megtárg^-alt és rendelet-

tel e )e;idotl -^Sxabálvozási "leiv es HelyíÉpítési Szabály-
t, valamint Telepiilésszerkezeti 7erv módo í 'sának e'l-

ogaclásat megcrósíti kepviselő-testüle úgy döntött,
ogv a Pilisborosjenői Egeszségház enoedélye/ési tervei-

nek eifogadásíihoz a 253/1998. (XII. 20. ) Korm. rendelet-
ben elöírt 27 db parkoló közül a hiányzo 10 db parkoló-
helynek a Fő ut 4 zani alatti ingatlaiion való elhelyezé-
séhez - tekintetlel 'i .. , hogy ezeii beepi tetlen iiigatlan je-
lenleg is parkoli'k3 üzemel - hozzájárul. A képviselő-
testület ú v döiiti' wv . Pilisborosjenő, Fő út 18. szám
alatt nieglevo túzolloszertar. rvosi r delő és szolgálati
lakás bontasi te 'einek elkészités re megbízza az Ezüst-
hegy Epítesz tudió Bt-t és felha mazza Küller János
polgarmesterl a szerződés aláírá. ara. A képviselő-testület
u v döntött, hogv Pilisboros'enó egyedi tájerték kataszte-
renek el 'eszitésére megbízza a Pagony Táj- és Kí'rtépítész
Ktí-t "' elhatalmazza Kiiller f polgármestert a^szer-
ződé,- . ajrásara.

képviselő-restület gv döntött. hogy a papi-földek
b vezető szakaszán meglevő játszótér és sportpálya teriile-
tere. tovabbá a le. meto tcai játszótér területére. v'alamint a
Vincellér és a ar tca között me ineg nem nyitott utca-
zakasz körüli t " tre vonatkozó tervezői meebízást ad a

Pa ony Táj- es Kertépítész Ktt. sz ára játszóterek EU
szabvanv szeniiti kialakítása el]aból. és felh talmazza
Küll r !.' polearmestert a z _ödés aláírásár-. Aképvi-
se '-t stület úgv döntött. hog^' a Fő út 59. szám alatti lakó-

.pület ̂ rtékbecslési do um tádójának elk', - 'tésére meg-
) zza a Poém Bt-t és felli t Imazza Küller J'nos polgár-

ten a szerzodés aláíra. a. A képviselő-testiilet ugy
'ntött hog\' az Iskola e) prosram kereté en az Altalános

Iskola tandóinakellat' ara igénvelhető tamogatás )sszegét
('240.000.- Ft) az Onkor ánvzat 2005. évi "Itségvctésében
i-ricselőlet 'e?. v.jlaini elhalalmazza "ller János polgár-
nesten l.cjterrnekek vetelere szólo szer/ö és alái'rására a
t'arnialat Hung;irir i t-vel. A képviselő-tcstület ugy döntött,
tiogy lakossásíi oruniot tart 2005. DOVCI ber 10-én 18. 00
orai kezdettel a Míivelődési Hazl^aii. A akussági fórumon
a Nenizeti Autópalva Rt. az MO utgyüru Pilisb. -rosjenőt
érintő tem álrozatair > .'jéknztatja a lakosságot.

4 képvif. vli'i-tvstülc októberhen két ülést tartotl. október
20-án és 27-vn. Oktobcr ''O-an mefitartott rendkn üli ülé-
;eii a Neni/eri Autópalya Rt.. a (iazdasági és Kö/lekedési
Miniszlcriiirn. a KnnivL '? . tvi. 'delini és Víziigyi Miiiiszter és

len/c/ok ismertettók a kepviselö-tcstiilctl'l a/ MO kör-
gyi iní jeleiilegi 6 db riyaitiv) alteivc/cret. A t;[)\'iselő-tes-
1 'let számara az 5. c-. a 4. iivümvoiialteivczet jeleiitette a
'lisborosjenöt legkcvós - erhelő miís/aki egoldást. A

tervezők és a ininiszteriuini - " ztisztviselők a 6 b nyomvo-
altervezeiet 2005. novemher 10-én ismertetik l'ilisboros-

leiiő laki issá^ával az e ctílbi')! összehivott a iigyülésen.
IJg . II .CT1 ;1/ úle.sen kepviselö-testülert negtiallgat-

ta Küller János p(il,í;;'tntiester tajéko7tatój;it a kqwiselő-
testiilet aDal niár kt>rát)baii elfogadutt az Oii o 'iiiányzat
-'( 05. óvi inüs/aki J'cileszteseine-k rnegvalósítására vohat-
kozo kö/bes7er/c,si eljárási. k előkészítési m in álataival
k' pcsnlatban. Küll r Ja nl armester ta'éko/tató'ából
k'denill lio lii-'ha ont tt a ké \'se -t ü et 2(105. 'ú-

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 15

lius 28-án a kiválasztott közb . z r
sáról Küller János a me bízási szerződést csak 2003. ->
tóber köze én ! írta alá ám azt me a rendkívüli ül
na "ái nem küldte me a közbeszerzési szakértőnek.
képviselo-testület úgy értékelte hogy Küller János pnl-
gármester ilyen munkatempoja és hozzáállása niellett
biztonsággal állítható, hogy 2005-bcn nem fog inegvaló-
sulni az a 316.000.000,- Ft értékű fejlesztés amelvet a
képviselő-testület az év elején eldöntött s ainelyhez m -
felelo pénzügyi fedezetet biztositotl.

Október 27-i ülésén a képvise o-te " > to -
ta az Artemisia Med. Családc o ' erzódeset es fel
hatalmazta Küller János polgarmestert a modosíf ' 1-í
írására. A képviselő-testület tamopatta az intézménvve
zetők iskolakezdési támogatasra vonatkozó kezdenie
nyezését. A képviselő-testület eredinénvtelennek mini"
sítette a Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda vezetői
munkakörének betöltésére kiírt pálvazatot es 2006. júli-
us 31-ig meghosszabbította Pápai Istvánné vezetői m e-
bízasát. A képviselő-testület egyutta ugv "n " t i gv
az Ovodában szakmai-pedagó iaivizsg'l el e
jövő évi új pályázati kiírás elő zitese cel)abol. A képvi
selő-testület módosította az élelmezési normákról és té
rítési díjakról szóló 3/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletet. A
képviselő-testület rendeletet alkotott a köztisztviselők
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttarásairól. va
lamint szociális és kegyeleti támogatásairól. A ké viselo-
testület elfogadta a Polgármesteri IIivatal zenezeti es
Működési Szabályzatát.

A képviselő-testület az Onkormánvzat tulaidonában
lévő 037 helyrajzi számú 1.6745 m2 területű k zutat
0137/89 és a 0137/90 helyrajzi . a ú in atlanok vonala
nál megosztotta. A képviselő-testület a 0141 és a 0137/21
helyrajzi számú ingatlantól a 0137/33 helyra'zi szamu in-
gatlanig az érintett ingatlanok joüi hdtarat a me epi tett

kerítésvonalon elismerte, és a U37 helyrajzi szamu ön or-
mányzati tulajdonú közút területéből jelenleg elhasznalt
területet (mintegy 745 m2) az enntett tulajdonosoknak
térítésmentesen, a későbbiekben meokötendő meCTálla-

podás szerint biztosítja. A képviselő-testület a OJ41 hel
rajzi számtól a 0137/33 helyraj i . ' i fekvő 'maat anok
belterületbe vonását eldöntött ., o ztott U37 hely-
rajzi számú önkormányzati tulajdonú közút 10. számú fő
út felé eső részének belterületbe csatolásáhuz ho//ájá
rult. A képviselő-testület a 037 0137/32 (1 /11(.
0137/112, 0137/114-117 helyraj'zi számú ingatlano -1-1 -
határ rendezéséröl készült változási vázrajzlioz a szükse-
ges tulajdonosi felhatalmazást rne^adt e a aiáir'
sára felhatalmazta Küller Jáno. po parmestert. A képvi-
selő-testület a 2713 helyrajzi számú ingatlan tulaidon) -
gának megszerzésére vonatkozó s/'erződéseket ióváha^rv-
ta, és féihatalmazta Küller János pojgármesren a?ok nlá-
írására. A képviselő-testület döiitött a Téglapyári úr ICi ni
szélességben történő kialakításátioz szükséc;es iLjegy/ 's
eljárás megindításáról.

A képviselő-testület döntott . rról. hog\ a r['elsnt
Kft. számára engedélyt ad a közterület használatára k-'
beltévé rendszer és Internet-szolgáltatás kiépíte.e
Pilisborosjenő közsegből befolvó árbevétel 10 /o-ava
megegyező összeg Onkormánvzat reszere történő kifi-
zetése mellett, s felhatalmazta Kiiller János polpánnes-
tert a szerződés aláírására. A képvisclő-tcstület döütött
a Tűzoltó Egyesülettel kötendő Megálla]xitlás és üórlc-
ti Szerződés elfogadásáról, és felhatalmazta Küller Já-
nos polgármestert ezen szerzodések aláírására. A kép-
viselő-testület á Zeke és Fia Rt. téli hneltakarításra vn-
natkozó szerződését akként m d í tla hne p

eii 1 i ( ) n< mber 01-től 2006. március 15-ig
i id za -. an zta meg.

4 ' viselö-testülfít novemberben két ülést tartott, no-
vernher 17-én és 24-cti. A november 17-én megtartott
renokivii i u ese. n a kepviselő-testület módosította az
Oiikoiiiiaiwxal 2005. cvi költségvetéséról szóló 6/2005.

V ~i. ) l. ieiid 1 t't A képviselő-testület meghallgat-
ta Küllcr János pi )lp. ánnester beszámolóját az Onkor-

maiwzac "005. évi 1-II[. negyedévi gazdálkodásáról. A
áiékoztató e ;k füntos eleme az volt, hogy a Küller Já-

nos pol arniester a ral irányított Polgármesteri Hivatal
ee. a\ 1 1 )()(i. ()l)U - Ft bevétel elmaradásban van. Az

L nlíornianv/ati ber akások bérlőitől nem hajtott be
i ir te 2.3ÜÖ.OÖO - Ft összeget, mintegy 99.000.000,- Ft
érte u érle'esíicsre kijelölt önkormányzati ingatlant

tí ott el s iiein szcdett be a DMRV Rt-től mintegy
2. 000.000. Ft berleti tli'iat, továbbá 49.000.000, - Ft adó-
hátraleküt az adó/óktól. A Küller János polgármester ál-
ta iranyiti tt o gannesteri Hivatal bevételszerző tevé-

vsege sajnos kritikán aluli. Emiatt a fejlesztésre szánt
pónzeszközöket éli fel tblyamatosan az Onkormányzat
és inte ji n eiii k lűködési költsége, hisz a saját műkö-
dé&ét fede. zö bevételeket nem képes behajtani. Ezzel a
tel'esílnieiinvel aniie y vállalkozás csődbe jutna, a
'ül -r J- o pol-'aniiester által irányított Polgármesteri

Hivatal azonban büiitetlenül végezhet ilyen silány bevé-
telszerzo tevekenységet, hiszen a fejlesztésekre szánt
pénzeszközök felélésével a köztisztviselők és közalkal-
rnazottak t r e annak közterhei ma még fedezhetők.
gv azonban az nko ' lyzatot megválasztó adófizetők

nem ) . . > . itt utakhoz, szilárd burkolatú
lardáklioz felú]ított óvodához, új tornateremhez, játszó-
terekliez. egeszsegházhoz. Hiányzik a jó gazda a Pilis-

n n jenői Onkonnáiiyzat élérol. Ha látni akarjuk, hogy
iniként fejludik cgy falu cgyjó gazda vezette önkormány-
zal munkiija nyoniáii akkor ma még sajnos át kell men-
nünk l-'röiiil

\ epviseló-testület úgy döntött, hogy 2005. decem-
ber 15-én ) 8.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődé-
>>i Jíá^baii, aiiol kozérdekű kérdésekre kaphatnak
Pilisboios'cnö lako.s.ü közérdekű válaszokat. A képvise-
lő-li sliilc r niesk"/(ii - ;i 7006. évi költségvetés koncepció-
jaiiak iai^yal;'is, it. /\ kí'jiviselő-testületnek nagyon kemé-
nvcii mes kell liá/.iii;i ..17, Onkormányzat és intézményei

dálkoilasíit. int rt ;T/ erldig beérkezett igények alapján
. varhaló2()nr.. ev 11 ö>-ési hiány mintegy 140.000.000,-
Ft. íla ezt neiii sikerül a képviselő-testületnek szigorú
neps/oiiiasokk.íl i.'M'ik(.. entenie, akkor a fejlesztésekre
in} uiaf. ii-l t:lfi; [icn/tí a l'alunak. A képviselő-testület a

koy^a/^iil. isi c-l|ár;is cs ̂^.olgáltatás általános szabályairól
szoló 2(i04. evi (/X1.. töi-vény 2005. november 1-jei ha-
l, ilyl)dlcpi. --'c ok;1n niiii.lositotta az állatok tartásáról szóló

2" ''111)4. (V. 5. l, ;i kiLizterületek használatáról szóló
14 [IW (IX. ü7. ) cs a környezetvédelemról szóló
V7 1104 (Vll 1. 20. ) KL ) eiideleteket.

Végrtí fogja-e li:tj<ani Küller János polgármester a
ké visulo-tt'stiilt't 2005. c'vi beruházásokra vonatkozó
(lont^sfil, v;i:^ olislfoktiv magatartásával meggátol min-
dfii íejles/icst? - (t-tlii )c a kérdéstjúniusban. A mind-
nvii.jiin ;it . "i lo tl;i]nftd kérdést Küllerjános polgár-
nicstcr a (ctli-ivfl v. ilas/olta meg: nem hajtotta végre a
ktípvisclo-lfstjilet 211115. évi beruházásokra vonatkozó
doiitfseit. hniifiii o))struktív magatartásával meggátolt

d -n fe.jl s/u; t
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HÁROM AP
HAJDÚSZOBOSZLÚN

Nagyot álmodtunk és teljesült.
2005. okt. 27-29-ig a helyi Nyug-

díjasklubból 18 fő Hajdúszoboszlón
gyógyüdülésben részesült. Szálláshe-
lyünk a Thermal Hotel Victoria volt,
mely kétágyas, fürdőszobás, erkély-
lyel, telefonnal, televízióval szauna
stb. és egy 32 C és egy 36 C termál-
vizes fedett medencével ellátott. A
termálvíz - mely világhírű - idült
izületi gyulladások, degeneratív ge-
rinc és izületi elváltozások, izomfáj-
dalmak, idült nőgyógyászati megbe-
tegedések, bőrbetegségek, műtétek
utáni utókezelésre javallott.

Félpanziós ellátással és az egyéb
gyógyászati szolgáltatások, jótékony
hatást gyakoroltak klubtagjaink
megfáradt testére, lelkére.

Most nem mi álltunk a család ren-
delkezésére, (mert ugye az aktív
nyugdíjas évek így telnek) hanem a
fígyelem segítőink részéről most ne-
künk szólt.

Ezt a csodálatos lehetőséget,
mely igazi felüdülést hozott, KOVE-

TO

SINÉ HALASZ PIROSKA és férje
KÖVESI KÁROLY baráti körébe
tartozó budapesti nagyvállalkqzók
tették. BÁNHALMI MIHÁLY
(Skyll-Trade Kft.) és MAG MIHÁLY
(Magic Holding) igazgatói, akik me-
leg szívű, önzetlen emberek. Tudnak
a Kövesi házaspár szociális érzékeny-
ségéről, segítőkészségükről, mely a
Pilísborosjenőn élő rászorultak ill.
idősebbkorúak felé irányul.

A Nyugdíjasklub a helyi Onkor-
mányzattól minimális támogatást kap
működéséhez, ami szinte csak jelké-
pes összeg. A fent megnevezett igaz-
gató urak 240.000.- Ft-ot juttattak
klubunknak, melyet gyógypihenésre
fordítottunk.

Piroska elérzékenyülve meséli,
hogy az ő szülei sajnos már nem él-
nek, de külön örül, hogy ennyi főnek,
zömmel nagyszülőknek tudtak - köz-
vetve - segíteni. Magánemberként
továbbra is segíteni fognak, és ha ezt
a helyi vállalkozói rétegből is megte-
szik, még több ember tapasztalhat
hasonlót, mint most a Nyugdíjasklub
tagjai, mely mindenképpen falunkra
nézve pozitív eredményt hoz.

A Nyugdíjasklub nevében szívből
köszönjük a segítséget! Kívánunk
Bánhalmi Mihálynak, Mag Mihály
igazgató uraknak és a Kövesi házas-
párnak jó egészséget, munkájukban
eredményeket.

Tisztelettel:

Révész Arpádné
klubvezető

Néhány gondolat az
óvodavezető

pályázatról és az
óvoda szakmai
átvilágításáról

Az óvodavezetői pályázattal kap-
csolatosan az oktatási törvény 102. §-
a fogalmazza meg, hogy a magasabb
vezetői megbízás pl. óvodavezetői -
kizárólagosan a fenntartótól kapha-
tó. Ezt az eljárási rendet a helyi öii-
kormányzat testületének kell gyako-
rolnia. Az óvodavezetői pályázat ki-
írását és lebonyolítását már 2005. au-
gusztus 31-ig meg kellett volna tenni,
ez az idő kitolódott 2005. szeptember
1-jétől 2005. október 31-ére, mely
periódus nem volt szabályos törvé-
nyileg a lebonyolításra, mivel hosz-
szabb időt szab meg a törvény. Az
óvoda minden dolgozója és jómagam
nehezményezzük a folyamat szabá-
lyainak figyelmen kívül hagyását, mi-
vel a véleményezésre jogosultak ré-
szére is időt kellett volna hagyni.

Az általam beadott vezetői pályá-
zat és mellékletei megfeleltek az ok-
tatási törvényben foglalt feltételek-
nek (előírásoknak, tartalmi követel-
ményeknek).

Igy került meghosszabbításra a je-
lenlegi óvodavezetői kinevezésem
2006. július31-ig.

Sajnálattal éltem/éltük meg az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság "sajátos" hozzáállását.
Nem örülök hogy az óvodás gyerme-
kek világáról alkotott szemléletünk
és gondolkodásmódunk ennyire kü-
lönbözik.

Alapvető értékrendbeli különbség
van az óvoda és a bizottság vélemé-
nyében.

Szeretnénk, ha az óvoda szakmai
tudását és autonómiáját tiszteletben
tartaná az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sport Bizottság, mint képvise-
lők, akik a lakosságtól előlegezett bi-
zalmat kaptak.

A továbbiakban még az intézmény
szakmai átvilágítására fog sor kerül-
ni, amely természetes része egy in-
tézmény működésének.

A 2005-ös költségvetésben a fenn-
tartó nem rendelkezett pénzügyi fe-
dezettel erre a megbízásra.

A fenti információ közlése tájé-
koztató jellegű.

Pápai Istvánné
óvodavezető
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Pilisborosjeno Onkormányzatá-
nak Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága ezúton szeretne köszönetet
mondani az Idősek Napjára nyújtott
támogatásukért az alábbi személyek-
nek, vállalkozóknak és vállalatoknak:

Meditop Kft.
Bogár Vendéglo
Legyezo Cukrászda
Perlinger Györgyi
Szecsányi Bertalenné
Pöttöm ABC
Spranz Kft.
Szimeth Mária
Reichel József Művelődési Ház
Német Nemzetiségi Kétnyelvu

Ovoda

Német Nemzetiségi Altalános
Alapfokú Muvészeti Iskola

Pilisborosjenoi Kevélyhegyi Dal-
kör Közhasznú Egyesület

Köszönjük mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendez-
vény megszervezéséhez és lebonyolí-
tásához.

Galambos Ferenc
a bizottság elnöke

LEVÉL EGY
AGGÖDÖ

NAGYPAPÁNAK !
Tiszte-lt Nagypapa!

Tökéletesen igazat adok Onnek,
miszerint felháborító, hogy kóbor
kutya ijesszen meg akár gyereket,
akár felnőttet. Minden együttérzé-
sem mellett is el kell azonban mond-
jam, még szerencsés ember, hogy
csak egy alkalommal került kóbor
kutyákkal kapcsolatba.

En szinte naponta "élvezhetem"
nem Kívánt társaságukat.

A kertünkkel szomszédos ház ku-

tyáinak állítólag van gazdája, ennek
ellenéré kóbor kutyákként tengetik
életüket, hol az utcán kutya-bandába
verödve, hol a kerítésünkkel határos,
egyelőre lakatlan telken, "haverjai-
kat" is magukkal hozva. Itt aztán iga-
zi kutya-bulit rendeznek nappal, de
-ami ennél is bosszantóbb- főleg éj-
szaka.

Csellengésükkel természetesen
erősen irritálják az udvarokban tar-
tott kutyatársaikat. Megjelenésüket
fülsiketítő ugatás kíséri.

Sajnos messze nem új keletű a
probléma, inkább csak a kutyák sze-
mélye változik.

Nem tudom, hogy egész Pilisbo-
rosjenő területén megoldatlan-e ez a
kérdés, de a Patak utca-Szent István
utca viszonylatában hosszú múltra
tekint vissza. Türelmes emberek lak-
ják ezeket az utcákat.

Félreértés ne essék, nekem is van
kutyám. Allatbarát vagyok. Talán
ezért is biztosítok számára olyan kö-
rülményeket, hogy jól érezze magát
családunk környezetében, ne akar-
jon kóborolni, kukákat felborogatva
élelem után kutatni és pusztán szere-
tetvágyból emberekhez csapódni
(netán ijesztgetve őket).

Egy együttérző kutyatulajdonos

Tisztelt
Szerkesztőség!
A Pilisborosjenői Hírmondó 2005.

októberi számában a Fórum rovat-

ban közölt véleményre a T. Szerkesz-
tőség azonnal válaszolt. A válasz vé-
gén nyomatékosan fölhívták a levél-
író figyelmét arra, hogy: "a szerkesz-
tőségünk nem piszkolódik, hanem
tényeken alapuló cikkeket közöl.
Névtelen leveleket pedig, addig amíg
azok megfogalmazása, nyelvezete
nem sért másokat".

Ezek után végképp nem értem,
hogyan közölhettek le a következő
oldalon "Uröm fejlődik, Pilisboros-
jenő lepusztul" címmel a www.pbj. hu
weblapon megjelent olyan jeligés
(névtelen) lakossági véleményeket,
melyek közül nem egy, minden való-
ságalapot nélkülöz és súlyos rágal-
makat, becsületsértéseket tartalmaz.

Mivel nem szándékozom neve-
nincs emberekkel vitatkozni, vagy
fölkutatni őket és pereskedni, így ar-
ra kérem "nyomatékosan" a T. Szer-
kesztőséget, hogy az általam ismert
tényeket legyenek szívesek leközölni.

A "papi földek" közművesítését és
építési telkenként történő értékesíté-
sét Küller János jelenlegi Polgármes-
ter, az előző ciklusban Alpolgármes-
terként harcolta végig. Tevékenysé-
gének eredményeként van ma is az
Onkormányzat bankszámláján még
mindig több mint 300 millió Ft, an-
nak ellenére, hogy ebben a ciklusban
minden évben jelentős - több 10 mil-
liós - veszteséget szenvedett az On-
kormányzat.

A "papi földek" melletti 1,3 hek-
táros terület önkormányzati megvé-

te-lét Küller János kezdeményezte az
előző testületnél, de azt a képviselők
leszavazták. A vételár 3 eFt/m2, azaz
39 millió Ft volt! Az Onkormányzat a
13 telekre osztott terület közművesí-

téséhez 1 forinttal sem járult hozzá,
ellenben kapott egy 1300 m2-es tel-
ket, további 2000 m2-t pedig a Német
Kissebségi Onkormányzat, közmű-
vekkel ellátva. Ezek összértéke több
mint 60 millió Ft!

Pilisborosjenő község a Malomdű-
lő Kft. -vel kötött szerződése alapján
sem én gazdagodom az Onkomiány-
zat pénzén, hanem fordítva, Pilisbo-
rosjenőnek keletkezik számottevő,
több 100 millió Ft-os bevétele a mi
befektetéseink eredményeképpen.

Küller Jánost becsületes, rendes
embernek ismertem meg, aki megfe-
lelő képviselői támogatottság mellett
végigvinné a nagyon igényesen elké-
szített ciklusprogramot, ami ugrássze-
rű fejlődést jelentene a községnek.

A Tisztelt Szerkesztőségtől végül
azt kérem, hogy ne adjanak teret va-
lótlanságokat fölsorakoztató, máso-
kat lejárató névtelen írásoknak. Ezek
sehová sem vezetnek.

Pilisborosjenő, 2005. november 8.

Tisztelettel
Sáhó Tibor

A 2005. 11. 20-án megtartott köz-
gyűlésen a Lazarét új belterületi te-
lekosztásának a helyrajzi számokat,
telekméreteket és a kitűzési karó szá-

mokat tartalmazó vázrajza, a tulajdo-
nost a helyrajzi számmal azonosító
listájával együtt kiosztásra került.
Akik nem voltak jelen, azok a Pengő
boltban (Pilisborosjenő, Fő út 2. ) a
vázrajzokat a tulajdonosazonosítóval
együtt átvehetik. A kitűzési karók
megőrzése, a telkek karbantartása a
telektulajdonosok feladata, mivel er-
re az IB-nek további lehetősége
nmcs.

Reményeink szerint az 1/1-es tu-
lajdoni lapok rövidesen elkészülnek.

Papp Gergely
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JÓzóef M&^&lé^i Ház éó Kft^tár hfrtí 7.

Nyih^a tartás: minden hétköznap 14-21-ig
Hétvégén: a rendezvények idején.

Könyvtár olvasószolgálati nyitva tartása:
Hétfő: 17-183" " Szerda: 9"o-1200
Kedd: 14-17 (új) Péntek: 17"o-183"
A könyvtárban e-Magyarország pont működik. Minden

hétköznap:14"o-1800-ig.
A korszeru és gyors tájékoztatás érdekében Intemeten

keresztül is elküldjük a az intézmény Hírlevelét havonta, a
friss, aktuális tájékoztatókat azonnal, mind a programokról,
mind például a videokazetta állományról. Kérje Hírlevelün-
ket a következő email címen: pbjmuvhaz@freemail.hu

Kérek minden könyvtárhasználót, akinek lejárt a
könyvkölcsönzési ideje, keresse fel könyvtárunkat! Késedel-
mi díj nélkül visszavesszük a lejárt könyveket. Könyvtárunk-
ba beiratkozott olvasó a könyv, a társasjáték és a diafilmet
kölcsönzési díj nélkül igénybe veheti, a videokazetta köl-
csönzése 100 Ft egy teljes hétre.

A községi könytár a játéktár és diafilmtár részére yvuj-
tést szervez. Ha van megunt, de használható játék, vagy dia-
fílm, melyet a könyvtár részére felajánl, azt szívesen fogad-
juk. Lehetőséget biztosítunk a folyamatos kölcsönzésre. Már
most mintegy 25 féle társasjátékot kölcsönözhetnek, s közel
50 db diafilmből válogathatnak. A felajánlásokat folyamato-
san fogadjuk.

NYELV GYAKORLÓ KLUB NÉMETÜL!
Nyelv gyakorlási lehetőséget szeretnénk biztosítani azok

számára aki már beszélnek egy bizonyos szinten NÉMETÜL.
Minden csütörtökön 18-20 óráig a könyvtárban. A klubban
csak német nyelven lehet társalogni különféle témákról. A
nyelvhasználat helyességét Csiszár Christine és Michaela Sil-
kinat segíti. Ok gondoskodnak a családias hangulatról és a
mindig aktuális témákról. Azokat várjuk akik a mindennapos
nyelvhasználat hiányában nem akarják elfelejteni a nyelvet.
Jelentkezni lehet a Muvelődési Ház telefonján 336-377 Mol-
nár Zoltánnál.

PROGRAMJAINK:

December 15. 18 órakor

December 16. 18 órakor
Közmeghallgatás
Karácsonyi Koncert
Zeneiskola műsora

Betlehemi pályázat kiállítás
megnyitója.
Adventi Koncert
Enekel: Temesi Mária Liszt-
díjas operaénekes
Zongorán kísér: Fellegi Ádám
zongoramüvész

Evzáró eloadás

Kevélyhegyi Magyar Dalkör
müsora

Gazdálkodj okosan és olcsón
Ruha és cipő vásár
"Kerekes" Karácsony
Kerekes Néptánc Együttes ka-
rácsonyi bulija
Gazdálkodj okosan és olcsón
Ruha vásár

Szilveszteri batyus bál
A tánczenét szolgáltatja
Die Mondschein Kapelle
Művelődési Ház szervezésében

Asztalfoglalást elfogadunk, asztal illetve hely csak korláto-
zottan áll rendelkezésünkre.

Bővebb felvilágosítás a Muvelődési Ház munkatársaitól
kapható.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztendot kívánunk minden kedves olvasóknak, in-
tézményünk látogatóinak és a község valamennyi lakojának, a
Reicher József Muvelodési Ház és Könyvtár munkatársai.

December 17. 16. órakor

19 órakor

December 18. 15 órakor

December 19. 13 órakor

15 órakor

December22 09 órakor

December 31. 20 órakor
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselo- testületének

26/2005. (XII. 15.) rendelete
az állatok tartásáról szőló 39/2004. CVIII. 20. ) Kt.
rendelettel módosított 27/2004. (V. 15). Kt rendelet

módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő- tes-
tülete az állatok tartásáról szóló 39/2004(VIII. 20. ) Kt ren-
delettel módosított 27/2004. (V. 15). Kt rendeletet (továb-
biakban: Rendelet) szövegpontosítás illetve, "A közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról" szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek értel-
mében - az alábbiak szerint módosítja.

l.§
-i A Rendelet: 3 § (2) bekezdés szövege a következők-

re módosul.
"A rendelet (1) bekezdésében fel nem sorolt haszonál-

latok csoportba sorolására a képviselő-testület ajegyzőtjo-
gosítja fel."

2.§
A Rendelet 5.§ (1) bekezdés (c) pontja a következők-

kel egészül ki. "Méh esetén 100 db méhcsalád."

3.§
A Rendelet 5. § (6) bekezdése a következő szövegre

változik:

"A külön engedély megadásához azANTSZ, a hatósá-
gi állatorvós, illetve az állomány elhelyezésére szolgáló épü-
let vonatkozásában az I. fokú építési hatóság szakvélemény-
étfigyelembe kell venni."

4.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testületének

27/2005. (XII. 15.) rendelete
az 5/2002. (VIII. 14.) Kt. rendelettel mődosított

14/1999. (IX. 07.) számú a közterületek
használatáról szólő rendelet mődosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-tes-
tülete "Az államigazgatási eljárás általános szabályairól"
szóló 1957. évi IV. törvény 2005. november 1-i hatályon kí-
vül helyezése, illetve "A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL
törvény hatálybaléptetése miatt az 5/2002. (VIII. 14. ) Kt
rendelettel módosított 14/1999. (IX. 07. ) számú a közte-
rületek használatáról szóló rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l.§

A Rendelet 12. §- a következő szövegre változik:

"A közterület használat - szabályszerűségének ellen-
őrzését-"A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól" szóló 2004. évi CXL törvény (a továb-
biakban: Ket) szabályai szerint kell végrehajtani."

2.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

28/2005. (XII. 15.) rendelete
a környezetvédelemről szóló 37/2004. fVIII. 20). Kt.

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő- tes-
tülete a környezetvédelemről szóló 37/2004. (VIII. 20). Kt
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) szövegpontosítás il-
letve, "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. rendelkezései-
nek értelmében, - az alábbiak szerint módosítja

l.§
A Rendelet: 19 § (2) bekezdés szövege a következők-

re módosul:

"Az engedély iránti kérelemben meg kelljelölni a zajos
tevékenység napjait, napi kezdési és befejezési időpontját.

Engedély akkor adható, ha akuszükai szakénő vélemé-
nye igazolja, hogy a hangosító berendezés működése során az
nem lépi túl a kömyezetben megengedett terhelési értéket,
sem pedig az épületen belül megengedett zajterhelési értéket,
illetőleg a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a határér-
ték teljesüléséhez, milyen műszaki vagy egyéb feltételeket kell
teljesíteni."

2.§
A Rendelet 25. § (3) bekezdés szövege a következő-

képpen módosul. " Új létesítmények esetén engedély csak vi-
lágítástechnikai szakvélemény alapján adható."

3.§
A Rendelet 27. § (2) bekezdésben a "körjegyző" szó

helyébe a "jegyző" szó kerül.

4.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséröl a jegyző gondoskodik.

KüllerJános sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyző
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Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

29/2005 (XII. 15.) Kt. rendelete
az utcanév és házszám táblákról

Pilisborosjenő község Onkormányzat képviselő- tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló- többször módosí-
tott - 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján az utca név- és házszámtáblákról az
alábbi rendeletet alkotja.

l.§
A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő község ön-

kormányzat közigazgatási területén önálló épülettel, vagy
építési telekkel rendelkező magánszemélyekre, jogi sze-
mélyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zetekre.

Értelmező rendelkezések

2.§
(1) Onálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek

minősülő lakó- hétvégi ház, gazdasági vagy egyéb ren-
deltetésű épület.

(2) Utcanév tábla: Olyan tábla, amelyen az utca teljes ne-
ve, valamint a két azonos utcanév tábla által közrefo-
gott lakótömb legkisebb és legnagyobb házszáma
iránymutató nyíllal szerepel

(3) Házszámtábla: Az ingatlannak az utca házsorában el-
foglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nél-
kül.

Részletes szabályok

3.§

(1) A házszámtáblát utcavonalas beépítés esetében, annak
homlokvonalán a talajtól számított 2,5 méterig úgy kell
elhelyezni, hogy az utcáról jól olvasható és látható le-
gyen.

(2) Nem utcavonalas beépítés esetén 0-5 méter távolsá-
gon belül kell úgy elhelyezni, hogy az utcáról jól olvas-
ható és látható legyen.

(3) Ures telek esetében a házszám táblát az utcafelőli ke-
rítésen, vagy a telekhatártól számított 0-5 méteren be-
lül földbeásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból ké-
szült 2 méter magas tartóoszlopon úgy kell elhelyezni,
hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhas-
sa<el.

4.§

(1) Az utca nevét jelző tábla elhelyezését az épület, telek
tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni. Az in-
gatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése
során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni.

(2) Az utca nevét jelző táblát az utca jobb oldalán fekvő
első és utolsó, illetve a közbenső sarki telek kerítésén
kell elhelyezni.

(3) Utcavonalas beépítés esetén az utcanév tábla elhelye-
zésére a 3. § (1) bekezdésben előírtak az irányadók.

(4) Az utcanév táblák elhelyezéséről a Pilisborosjenő On-
kormányzat képviselő-testületének Polgármesteri Hi-
vatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal gondos-
kodik).

5.§

(1) A telek számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált
utcanév, vagy házszámtáblák évenkénti számbavétel-
röl, ellenőrzéséröl a polgármesteri hivatal gondosko-
dik.

(2) Az épület, vagy telek tulajdonosa saját költségén köte-
les pótolni a hiányzó vagy elavult házszám táblát.

(3) Utcanév, vagy házszám változtatása esetén, a változás-
tól számított 1 évig az új utcanév, vagy házszámtábla
mellett, átlós irányú áthúzással a régi utcanév, vagy
házszámtáblát is kifüggesztve kell tartani.

(4) A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem a meg-
felelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését
a polgármesteri hivatal jegyzője a tulajdonos (bérlő,
használó) terhére elrendelheti.

(5) A házszám táblák (2) bekezdés szerinti létesítése alól
a polgármesteri hivatal a saját költségére a tulajdonos
szociális körülményeire tekintettel felmentést adhat.

Szabálysértési rendelkezés

6.

A rendeletben meghatározott szabályok megsértői
szabálysértést követnek el és 10 000 Ft - ig terjedő pénz-
bírsággal sújthatók.

Záró rendelkezések

7.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2006. január 1- től kell alkalmazni.

Küller János sk.
polgármester

Vargáné Vass Eva sk.
jegyzö
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