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Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
h-létköznap:
7-1 Zóráig
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
0620773-53-65

Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Pénfek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-35^224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
Hétfő: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-1 8 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óro Uröm

Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 3M4óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ü^yelet
Héffő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Pénfek: 7-1 2 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabríella
Tel: 0620-43 8-18-07

Felnőtt és gyermek ügyelef héhfége
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992--92-57

Védőnői rendelés I. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerdo: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra

Szűrővizsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői

fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Boba-mamo klub
Szerda; 10-12 óra
Tasí Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szú'rővizsgálat
bejelentkezés alapjan
Szecsanyí Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra

Előzetes bejelentkezés alap|án
igény szerint
Tel: 0670-528-81-28

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfő: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óro
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra

Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620322-67-76

La! ossági felhívás
^

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

A település élefében a legnagyobb problémát a rendkívül elavult állapotú úthálózat, és a hozzá kapcsolódó felszíni
vízelvezetés jelenti. Az Onkormányzat költségvetési kerete azonban |elentősen kisebb annál, mint amekkora a fel-
adat teljesítéséhez szükséges lenne. E körülmény ismeretes a lakosság számára is, hiszen több utcából érkezett fel-
ajánlási szándék útfelújítással, építéssel kapcsolatban. Tekintettel az eddigi kezdeményezésekből eredő rossz
tapasztalatokra, ugyanakkor az ügy közhasznú fontosságára, az Onkormányzat, fontosnak tartja a rendezett jogi
helyzet kialakítását, és az ilyen jellegű beruházások segítését.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, egy széleskörű egyeztetési folyamatot kell elindítanunk, amelynek feladata tisztázni,
hogy a lakossági költségviselés, az önkormányzati lebonyolítás és maga a kivitelezés milyen keretek között tud
megvalósulni.

Első lépés egy állapot/ illetve igényfelmérés: Az egyes utcák lakóközösségének milyen igényei vannak
az utak állapotjavításával kapcsolatban (kátyúzás, kopóréteg terítés, murvázás, új útépítése, csapadékvíz elvezetés,
stb. ) és vállalják-e az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítását.

Jelen felhívásunkkal arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy egy-egy utca lakóközössége adjon meghatalmazást egy
arra alkalmas tagjuknak közös képviseletre, amennyiben lakossági felajánlás keretében kívánják megvalósítani az
adott utca/utca részlet felújítását. Felhívjuk a figyelmet, hogy minél több utca csaflakozik, annál kedve-
zőbb kivitelezői áraf lehet elérni!

Kérjük, a képviselők mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Alpolgármester Asszonnyal az alábbi elérhetösége-
ken, hogy az egyeztetések nyomán elindulhasson a munka:

Lökkös Krisztina

06 30 9507778
336028/117 mellék
lokkos. krisztina@pilisborosjeno. hu

Impresszum: Pilisborosjenői Hírmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata.
Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno. hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/1 ü. Terjesztl: A Magyar Posta. A szerkesztöséghez küldött 'irá-
sokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy yisszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címmel ellátott, aláirt leveleket, írásokat
dolgozza fel a szerkesztöségünk.



Kedves Olvasók, pilisborosjenői
lakosok!

Igy év elején előre szokás tekinteni és felmérni az esedékes
teendők sorát. Az idén sem kerülnek el bennünket az
adósságszolgálat és a válság miatti nehezítő körülmények,
de ezzel együtt építeni, fejleszteni szeretnénk szűkebb
pátriánkat. Az viszont már külön helyi specialitás, hogy szinte
amihez nyúlunk, kiderül: hiányoznak vagy hiányosak az
alapok - nem lehet, vagy nem szabad rájuk építeni. Most
úgy látszik, működésünk második évében még mindig a
"megörökölt problémák rendbetétele" típusú feladatok
megoldása lesz a jellemző.

Óvoda-pályázat

Reményt keltő kivételkénf essen szó elsőként az óvoda-pá-
lyázatunkról. A KMOP 4. 6. 1-1 1. sz. kiírásnak megfelelően
az anyagot elkészítettük, az engedélyezési dokumentációt
a kijelölttárshatóság, Budakalászvárosépítéshatóságához
engedélyezési eljárásra beadfuk. Most várjuk, hogy a pá-
lyázati kiírás kitöltő programja is hozzáférhetővé váljon az
interneten és bejelentkezésünket megtehessük.

Iskola igazgatói pályázat

Az iskolánk igazgatói tisztségének arra megfelelő, felkészült
vezetővel történő betöltése viszont már több éve várt
megoldásra. A képviselő-testület átgondoltan, körültekintően
és az előírásokat betartva kívánt el|árni, ezért az első pá-
lyázati kiírásra jelentkezők közül nem tudoff minden
követelménynek megfelelő jelöltet. választani. A második
kiírásra jelentkező 4 pályázóból kétesélyes látszott, egyikük
"belső" pályázóként a tantestület támogatásával. h-losszas
megfontolás, többszöri testületi konzultációk, egyeztetések
ufán esett a választás a "külső" jelöltre, Vadasnéjoó Katalin
személyében, bízva vezetői tapasztalatában, szakmai is-
meretanyagában és az új módszerek, lehetőségek iránti
nyitottságában. Meggyőződésünk, hogy döntésünk
hélyességét ',2-1 év múlva a gyermekek és szüleik, a tan-
testület valamjnt a falu közvéleménye igazolni fogják. Ezúton
is köszönjük Dienes Dóra tanárnőnek és igazgatóhelyeftesnek
megbízott igazgatói feladatának odaadó, lelkiismeretes és
példamutató elláfását, amellyel azátmeneti időszakban biz-
tosította az intézmény működését, a tanítás zavartalanságát.

FőútSI.

A Fő^úf 51. sz. alatti telken lévő, két épületből álló ingatlan
a 2010. szeptemberében megkötött csereszerződésben 58
millió Ft értéken került beszámításra, mint az önkormányzatot

terhelő kötelezettségvállalás. Az utcafronton álló, helyi
értékvédelem alá vont épület állaga annyira leromlott, hogy
felú|ítása statikai szakvélemény alapján nem javasolt. A tefőzef
és tűzfalak állapota miatt fennáll az életveszély kockázata
is, ezért a gyalogos közlekedést meg kelletf tiltanunk a ház
előtt. Végleges megoldás csak újjáépítés és az egész telek
hasznosítása során érhető el. Addig viszont a súlyosan lerom-
lott épület részleges/fokozatos lebontására kell számítanunk.

Szen nyvízhá lózat

A szennyvízhálózatunk geodéziai felmérése megtörtént.
Talán nem ismeretes széles körben, hogy sok helyen a
gyűjtővezetékek több telken keresztül lettek lefektetve. Jelen-
leg folyik a szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges
jognyilatkozatok megtétele. Ezúton szeretném megköszönni,
hogy az érintett tulajdonosok a felhívásnak eleget téve
megértően és együttműködően segítik a hivatal munkáját.
Az egész eljárás a szennyvízhálózat vízjogi üzemeltetési
engedélyének megszerzése érdekében szükséges, ami
pedig a hálózat végleges üzembe helyezésének feltétele.
A szennyvíztisztító telep jó 1 O éves működése során egyes
berendezések, fődarabok elhasználódtak, némelyek
cseréjét a mai napig halogattuk, de sokáig már nem
tehetjük tovább: föl kell vállalni'egy korszerűsítést, amely ka-
pacitás növekedést is kell jelentsen. E nélkül ugyanis további
fogyasztók (fejlesztési területek) nem köthetők rá a meglévő
rendszerre. Bővítésre, felújításra pályázni pedig csak
érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező
szennyvíztisztítóval tudunk.

Malomdűlő

Sajnos folytatódik a lakosság hangulatkeltő tájékoztatása
postaládás szórólapokkal a Malomdűlő terület fejlesztésével
kapcsolatban. Tovabbra sem áll szándékunkban hasonló
módon válaszolni. ^Szeretném.a lakosságot ismételten meg-
nyugtatni: nem olyan bűnös az egyik fél és nem olyan ár-
tatlan a másik, ahogy szórólap írója ezt állítja Eppen az
igazság megállapítása miattfordultunk bírósághoz. Néhány
észrevétel az eddig történtekhez:

Az általunk beadott kereset a 2010. júniusában aláírt
keretmegállapodás érvénytelenségének megállapítását kéri.
Ha ez megtörténik, utána a tulajdonosok saját kockázatukra
folytathat|ák a közművesítést a 2004-es bíróság előtti
egyezségnek megfelelően. Ezzel szemben a tulajdonosok
által megbízott ügyvéd úr keresete szerint a tulajdonosi kör
az egész projekf elmaradása miatt keletkezett káruk
megtérítésére tartana igényt 2, 4 milliárd Ft értékben.
Egyébként hivatalosan csak ezen kereset elutasításáról van
tudomásunk- hiánypótlás terhe mellett. A kereset érdemi el-

bírálása csak a hiánypótlás után várható E lépéssel
kapcsolatban egy megjegyzés: Ha valóban nyereséges
lenne a projekt és a tula|donösi kör tényleg folytatni akarná
a közművesítést, akkor az azonnali végrehajtással való
fenyegetésüket volna egyszerűbb valóra váltani egy bizony-
talan kimenetelű kártérítési per indítása helyett. Tehát: beszél-
jenek a tények, a szórólapozást meghagyjuk másoknak.

Mindenesetre a Képviselő Testülettel közösen köte-
lességünknek tekintjük, hogy e ciklusban a végére járjunk
az egész falu jövőjére árnyékot vető fenyegetettség valóság-
tartalmának és kiderüljön, hogy a Malomdűlőben egyáltalán
érde'mes-e egy ú| településnyi fejlesztésben gondolkodni.
Meg akarjuk kímélni a falutegy, a Törökbálinton félbehagyott

. iflSS

lakóparkhoz (Tópark) hasonló pro|ekt kockázatától. Emellett
az államilag támogatott hitel lehetőségét a falu összlakosságát
szolgáló beruházásokhoz szükséges forrásokra akarjuk biz-
tosítani (szennyvíztisztító, felszíni viz, utak).

Tisztelt Olvasók! Terveink szerint a tájékoztatást az újság
következő számaiban folytatjuk és rendszeressé tesszük.
Időről-időre visszatérünk néhány nagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó témához.

Tisztelettel:

Paksi Imre

polgármester
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a, STÍ

Valószínűleg sokaknak ismeretes, hogy még az ősszel pá-
lyázafot írt ki az Onkormányzat az iskola igazgatói állására.
Talán most nem érdemes mélyen elemezni a rendkívül
kusza, fájdalmakkal terhes múltat, ami elvezetett oda, hogy
ismételten igazgatót kellett keresnünk, mert ha elmerülünk
abban az útvesztőben, amit eleink hagytak ránk, esetleg
soha nem érkezünk meg a jelenbe sem, nem hogy a
jövőbe. Pedig egy intézmény életében az igaz-
gatóválasztás mindenféleképpen a jövő záloga. Sajnos
azonban a mi esetünkben, a kapcsolódó várakozásokat és
félelmeket alapvetően a múlt határozta meg, és nem a jövő.
Ez a nyomás igyekezett erősen leegyszerűsíteni a választási
szempontokat: belülről, vagy kívülről kell új igazgatót válasz-
tani? Tulajdonképpen ez lett az egyetlen kérdés, ami a hát-
térben sugallatként felmerült.

Ez a két aspektus érzékelhetően igyekezett minden más
szempontot elnyomni, mégpedig olyan értelemben, hogy
mindaz, ami kívülről jön, tönkre tesz, és mindaz, ami belül-
ről jön, megóv, így ez utóbbi a jövö egyetlen záloga. Ez
így egyszerű, érthető, és fekete-fehér. Legalábbis a tan-
testület jelentős részében elsöprő bizalom alakult ki az
egyetlen belső pályázó mellett, és ezzel arányosan, pont
ugyanolyan elsöprő bizalmatlanság alakult ki minden külső
pályázóval szemben, pedig voltak összesen tízen.
Láfhatóvá vált, hogy a sok irracionális elem elnyom minden
mást, ami árnyalja a képet az iskoláról, az ideális jelöltről,
és persze a

Mindezek ellenére az igazgatóválasztás egész folyamata
benne maradt abban a szakmai mederben, amiben történnie
kellett, az nem volt kihatással semmilyen módon a gyerekek
mindennapi munkájára. Ezért köszönet jár a tantestületnek,
hiszen emlékszünk még arra, hogy a szakmai érvek miként
ágyaztak meg a személyeskedéseknek, és a személyeske-
désekből hogyan lettek szakmai érvek az iskola körül.

A jelenlegi önkormányzati testület mindig is azt hangoztatta,
hogy együttműködésben igyekszik kialakítani álláspontját,
vinni a falu közös ügyeit, ami azt feltételezi, hogy az összes
érintett fél szempontjaiból kell összegyúrni, az adott pillanat
lehető. legjobb válaszát. Nem kivételezhet senkivel, még
akkor sem, ha barátokról van szó, sőt, talán akkor még
inkább nem. Ezért az Onkormányzat képviselő-testülete nem
tudott megfelelni a tanári kar egyértelmű elvárásának: a külsős
pályázók egyikét, Vadasnéjoó Katalint választotta meg az
általános iskola igazgatójának.

IsmeretJenként érkezik hozzánk.
A várakozás viszont felfokozott. Elmondana
önmagáról néhány személyes dolgot/ hogy el
tudjunk kezdeni ismerkedríi Önnel0

Miskolcon születtem. Ami meghatározó volt az életemben
az a sport. Atléta voltam. A sportolóból egyértelműen
vezetett az út az edzőhöz, az edzőtől pedig egyáltalán
nem áll távol a tanítás. Igy kerültem én is az oktatásba. Az
akkori Testnevelési Főiskolán szereztem középiskolai test-
nevelői és gyógy-testnevelő tanári végzettséget. Itf is-
merkedtem meg a férjennmel is, Vadas Gyulával, aki egy
sérülésem miatt elmaradt vizsgámra készített fel. Rögtön a
főiskola után összeházasodtunk. O ma földrajz-testnevelés
szakos tanár. Született két lányunk. Rita vendéglátós szakmai
tárgyakat tanít egy középiskolában, Viktória orvos.
Tanítottam általános iskolában és középiskolában is, közben
már tgazgató is lettem, de valami tudásvágy továbbra is
bujkált bennem. Talán éppen az igazgatói státusz miatt
akartam megismerni, átlátni a gazdaság működését,
folyamatát, ezért a Corvinus Egyetemet is elvégeztem, így
azóta nem csak tanár, de közgazdász is vagyok.

Alljunk meg egy pillanatm! Ne haladjunk ílyen
öles léptekkel/ ha lehet' Hogyan lett Önből
vezető^ Ön éppen egy "tesitanár" valahol/
vagyunk valahol.../ hol is vagyunk?

1983-ban vagyunk Tiszaújvárosban. Egy testnevelés-
tagozatos általános iskolában kezdtem tanítani. Mivel imád-
tam a mozgást, szerveztem a gyerekeket, hogy iskola előtt,
reggel, jöjjenek edzésre, és persze a tehetségeket kellett
volna kiválogatni.. Jól is ment minden, mondhatni
kiemelkedően, hiszen sok gyereknek lett természetes, hogy
reggelente, tulajdonképpen hajnalban, edzésre járjon. De
mivel gyógy-testnevelő is voltam, ami akkor egy új dolog
volt az oktatásban, észrevettem a gyerekeknél a testtartási
problémákat, elkezdtem szervezni a gyógy-testnevelést a
magam köreiben. A helyi gyermekorvosok nagyon támo-
gattak, mígnem egyszer csak megbíztak, hogyTiszaújváros
teljes gyógy-testnevelési rendszerét én építsem fel, amely
ma is azokon az alapokon működik. Azt hiszem, itt
kezdődöttvalami...

Ezután már igazgató lett?

O, nem! Csak ez a munka elindított bennem valamit, ami
összefügg az oktatás- irányítással, miközben maradtam a
tanításnál. Ezután az egyik tanítványom apja hívott egy
középiskolába tanítani, aki ott igazgatóhelyettes volt. Nem

sokára itt is megbíztak egy feladattal: a közgazdász szakot
kellett megszerveznem, és vezetnem. (Közben a Szolnoki Gaz-
dasági Főiskolán szakközgazdászvégzettségetszereztem.)
Ez volt az iskola új irányválfása. Sajnos azonban a dolgok
nem mentek úgy, ahogy gondoltam. 20 év után váltanom
kelletf.

Egy évre a Pedagógiai Intézetbe kerültem, ahol rálátásom
nyílt az oktatásirányításra, a közigazgatásra, ami fer-
mészetesen nagyon jó alkalom volt arra, hogy az oktatást
lássam egy másik oldalról is. De nem vagyok hivatalnok,
és n.em is akartam az lenni. Kerestem a lehetőséget, hogy
visszakerüljek az iskolóba. Igy kerültem pályázat útján Szend-
rőládra, ami egy kb. 2000 fős kis falu, Miskolctól 30 km-re.
Magyarország legfiatalabb átlagéletkorú települése, körül-
belül 400 fő az iskolás, 100 fő az óvodás korú gyermek
száma a teljes lakosságból. A falu nagy része roma szár-
mazású, és nagyon rossz szociális körülmények között él.
llyen környezetben kellett az iskolát igazgatnom. De nagyon
jól éreztem magam, sok jóravaló, ám segítségre szoruló em-
bert ismertem meg. Azófa is kapcsolatban vagyok velük,
időnként meghívnak, vagy éppen meglátogatom őket, részt
veszekegy-egy rendezvényükön, beszélgetünk. Ugyérzem
sok mindent sikerült itt csinálni. Megint egy olyan feladattal
találtam szemben magam, ahol a bennem lévő szakmai és
szociális oldal is jelentős kihívás elé került, ami számomra
ösztönző erő. Osszevont intézmények igazgatója voltam,
az iskola mellett az óvoda is hozzám tartozott. Irányításom
alatt kapott új épületet az óvoda és az iskola. Szakiskolát
is akartunk indítani, de aztán újabb feladatra hívtak. Mivel
úgy éreztem, hagyok magam után egy olyan gárdát, akik
meg tudnak küzdeni a feladatokkal, ezért elfogadtam az
invitálást Kazincbarcikára. Annál is inkább, hiszen ez olyan
feladat volt, amit addig nem volt alkalmam kipróbálni. Ez
egy szakközépiskola volt, 99 dolgozóval, és kb. 1000 tanuló-
val. Egy monumentális iskolát kellett irányítanom, évi kb.
500 millió forintos költségvetéssel. Ez egy egészen ko-
moly fejactat volt, de aztán elkezdődtek az átszervezé-
sek, és főleg, az összevonások. Az én iskolámat és még
másik 4 intézményt összevontak. Sok változtatást szükséges-
nek érzek, de egyáltalán nem mindegy, hogyan történik
meg az átalakulás. Egy olyan központosított helyzet
alakult ki, amiben nem akartam m'ár részt venni...

Közben isméf hívtak az oktatásirányításba, de'én vonakod-
tam, ám végül mégis beadtam a derekam, újra hivatalnok
lettem. De hiányzott a tanítás, az iskolai légkör.

Menni akartam! Nem akartak elengedni, mert számítottak
a tudásomra, a tapasztalatomra, de én akkor már elhatároz-
tam, hogy pályázni fogok... Pilisborosjenőn.

Ahogy így hallgatom/ olyan/ mintha
állandóan csak dolgozott volna.
Hogyan bírta a családja ezt az iramot?

Úgy, hogy mindent együtt csináltunk. Az igaz, hogy én egy
.energiabomba vagyok, aki állandóan mozgásban van,
valamit mindig dolgozik. Agyerekeim tulajdonképpen kicsi
koruktól kezdve az iskolában, az edzőpályán és a versenyeken
nőttekfel. Emlékszem, mikor kicsik voltak, azóvoda végezfével
szépen átjöttek az iskolába, ahol dolgoztam. Abban a
szerencsében volt részünk, hogy az iskola egyik oldalán az
óvoda, másik oldalán a bölcsőde volt. Igy ez nem volt
nagyon nehezen kivitelezhefő. A férjemmel hétvégeken
versenyeket szerveztünk, ahol szintén együtt volt a család.
Ebből persze az is következik, hogy nem voltam az a
babusgatós fajta anya, de ez nem jelenti azt, hogy híján
lettünk volna a szeretetnek.

És a nehézségek, konfliktusok? Voltak ilyenek?

Hát persze. A legnehezebb, ugyanakkor a legszebb is, a
roma közösséggel való kapcsolatom volt Szendrőládon. Az
elso idők félelmetesek voltak, míg lassan el nem fogadtak.
Nagyon kemény volt látni, hogy a munkához jutás kilátásta-
lansága milyen túlélési technikákatalakított ki közöttük, saját
társadalmukon belül. Nehéz volt naponta megélni, hogy
nem tehetek semmit az ellen, hogy van egy réteg, akik az
alattuk levőkből élnek, akik viszont a legelesettebbekből.
llyen helyzetből kellett a gyerekeket kiragadni, és bevinni
az iskolába és olyan útravalóval ellátni, amit tényleg

. magukénak éreznek.

És van olyan/ hogy nem az iskoláról;
az oktatásról szól az élete?
Valami/ ami nem-iskola?

Elnézést, hogy megint egy pktatáshoz kapcsolódó dolgot
említek először, de szabadidős tevékenységként például
eljártam egy iskolába, ahol felnőttképzés folyt meglehétősen
rossz szociális helyzetben lévő emberek számára, és
közösségfejlesztő gyakorlatokattanítottam. Egyszerűen szük-
ségét éreztem, hogy kielégítsem a szociális problémák iránti
érzékenységemet, ami mindig is fontos volt számomra. En
a magánéletemben is ezer szállal kapcsolódom az ok-
tatáshoz.
Szeretek nagyon úszni is, síelni is. Mindent, ami mozgás.
Rendszeresen összejövünk barátokkal, és akkor játszunk:
társasjátékokat, logikai játékokat és kártyázunk.
Ja, és van még egy dolog, amit nagyon szeretek, ez pedig
az olvasás, leginkább a kortárs irodalmat kedvelem.
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KÖS Ö JÜKTÜRE ÜKET!

Az adóbevallási időszakban fokozottan megnövekedett. a Polgármesteri Hivatal ügyfélforgalma, azonban ügyfeleink
a helyszűke és a sorban állás ellenére türelemmel várakoztak és lelkiismeretesen kitöltötték a nyomtatványokat.

Arra tekinfettel, hogy az adójogszabályok változása miaft 201 2-ben történik először átfogó adószámítás,

a telekadó, építményadó és kommunális adó
bevallásának határidejét idén

meghosszabbítom 2012. március 1. napjáig,

mely határidőig késedelmi pótlék mentesen nyújthatják be bevallásaikat a lakosok.

A bevallási határidő meghosszabbítása nem mentesíti az adózót
a március 15-i befízetési kötelezettség alól.

Megújult előtérrel várjuk ügyfeleinket, ahol a több ülőhely mellett egy gyereksarok is helyet kapott. A költségvetésünkhöz
mérten használt bútorokkal berendezett elötér kulturáltabb, rendezettebb és remélhetőleg a kicsik tetszését is elnyeri
A gyereksarkot a helyi óvodások próbálták ki legelőször.

Hivatalom dolgozói nevében is köszönöm
a lakosság türelmét, és továbbra is
szívesen állunk rendelkezésükre minden,
hatáskörünkbe tartozó kérdésben.

Pilisborosjenő, 2012. február 10.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
|egyzö

Gyereksarok a Polgármesteri
Hivatal előterében

FELHÍVÁS

A Mírmondó szerkesztősége várja azok jelentkezését, akik társadalmi munkában szeretnének részt
venni az újság létrehozásában.

Jelentkezés: Hudi László

Email: mozgohaz@t-online. hu
Tel: 06/30/9507776

PILISBOROSJENÖI HIRMONDÖ 2012/FEBRUÁR
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata közmeghajlgatást tart-

2012. március 22-én, csütörtökön, 18 órakor,
a Reichel József Művelődési Házban/

valamint
2012. április 12-én, csütörtökön, 18 órakor,

a Külső Bécsi úti Településrészen, a helyszín egyeztetés alatt.

Kérjük a lakosságot, hogy a pontos és kielégitő tájékoztatás érdekében,
kérdéseiket és javaslataikat küldjék el írásban, legkésőbb 201 2. március 1 2-ig,

az önkormányzat részére, a hivatal@pilisborosjeno. hu email címre,
vagy a Polgármesteri Hivatal postacímére: 2097'Pilisborosjenő, Fő út 16

Kérdéseiket személyesen is leadhütjáka Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán

A közmeghallgatás keretében a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyek kerülnek tárgyalásra.

FELHIV S

Regisztrált munkanélküliek jelentkezését várjuk!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy a munkájukat elvesztett lakosok
számára regisztrációs lehetőség áll fenn a Pestmegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál.

Önkormányzatunk tervezi, hogy részt vesz a regisztrált munkanélküliekhez
kapcsolódó közmunkaprogramban.

Kiemelten keresünk kertész, ács, asztalos, kőműves,
mezőgazdasági szakmunkásokat, de más területen meglévő szaktudással rendelkező

munkanélkülieket is szívesen látunk.

Kérjük, adják le az önkormányzat számára a regisztráltság tényét igazoló irat másolatát

Jelentkezés:

Györke Eva
Tel: 336-028/114mellék

Email: igazgatas@pilisborosjeno. hu
Qm: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16



2097 Piiisborosjenő Fő út 1 6. Tel OÓ-26-336-028/1 30 mellék, vagy a 06-30-596-7573
www. muvhaz. pilisborosjeno hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com
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Ovári Anna vezetésével
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A fent olvasható cím egyben a faluban megvalósuló köztéri
művészeti esemény elnevezése is, ami azt tűzte ki célul,
hogy olyan eseményt valósíf^on meg, melyben a falu lakói
megfogalmazhatják a véleményüket a falut érintő kérdé-
sekről, elképzelésekről, örömökről, vagy csupán arról, hogy
miért szeretnek Borosjenőn élni, vagy akár arról ami zavarja
őketa faluban.
Január folyamán jelentek meg az utcákon a többféle méret-
ben látható plakátok és a postaládákba bedobott szóró-
lapok, amelyek tájékoztafták a lakosságot, hogy hol és
milyen módokon jelentkezhetnek a részvételre. Kezdefben
kevés érdeklődés volt tapasztatható, azonban az azóta
eltelt idő meghozta az interjúkra vállalkozókat is, akikkel
videófelvételek készültek, melyek a Pilisborosjenő különbö-
ző, sokak által látogatott közterületein lesznek kiállítva, oly
módon hogy lehetőségük lesz az arra |áró érdeklődőknek
írásban reagálni az elhangzott véleményekre, illetve leírni,
megfogalmazni akár sajátjukat is .
igy remélhetőleg a február 27-töl március 14-ig látható
táblák sok észrevételt és reakciót fognak hordozni azoktól
is, akiknek ugyan van véleményük de nem akartak, az
"arcukkal" szerepelni, viedóinterjút adni.
Csontó Lajos a faluban élő képzőművész vagyok az
ötletgazdája az akciónak, amellyel az volt a szándékom,
hogy a faluban élő különféle, egymást talán nem, vagy
kevéssé ismerő embernek, csoportnak lehetőséget teremtsek
egy közösségteremtő párbeszédre, hogy megismerhessük
egymás elképzeléseit, érzéseit nemcsak a közös témákban,
hanem akár a személyes problémáink megmutatásában is.
Március 18-án a buszmegállókból, az egészségházból,
az iskolából és a különböző közösségi helyszínekről bek-
erülnek a táblák a Művelődési Ház kiállítóterébe, hogy egy
kéthetes kiállítás erejéig összegyüljön a falu addig megfo-
galmazotf véleménye, lehetőséget feremtve arra, hogy még-
egyszer és egyben láthassuk a problémáinkat, vagy az újító
elképzeléseinket, vágyainkat.
A kiállításra ezúton szeretném meghívni a falu lakosságát,
- és nem csupán a résztvevőket -, hanem mindazokat,
akiket érdekel hogy a falu közössége, hogyan gondolkodik
ma Pilisborosjenőről.
A köztéri projektnek, van egy információs blogja is, amit a
amifalunkotevelemenyed.blogspot.com web címen érhet-
nek el az érdeklődők, itt fogjuk nyomon követni és doku-
mentólni az eseményeket.

A köztéri művészeti akció megvalósítását a Képzőművészeti
Lektorátus által kiírt Mi kis falunk című pályázaton elnyert
támogatás bíztosította. Valamint az a sok, jó szándékú,
érdeklődő és nyitott falunkbeli, akik vagy a részvételükkel,
vagy a tanácsaikkal segítették, akiknek ezúton is köszönetet
mondok a projekt nevében!

Csontó ía/'os

BESZÉUÜ KA I KETERI TÖ
KÖZÖS KÉRDÉSEKRÖU

OSSZUK MEG VÉLE É YÜI KET
EGY SS U

UHÉRI MŰVÉSZETI MEG NYI LVÁN U tÁS

h/lilyen a borosjenoi bor? /. .

Nliért szeretróeini! ^
lue'yil'alegs;ef)br ?

Mit hoz a jövo?
\1

  

z^^
Vegyen részt egy

közösségi akcióban!

Ossiamegavéleinen^^
'ielentkezzen intenúalanyna^'

A továhbi részletek és jelentkezés Csontó Lajosnál a +36 30 9841244
telefonszámon, amllalunk. atevelemenyed@gmall. com e-mail
címen. hnp^/amitalunk-alevelemenyed.blogspot.com/
blogcímen, vagy személyesen a MuvelfidéSi Ház elöterében
vasárnan, hétfön. szerdán 17-19 óráln.////////////////////////
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Idén is a művelődési ház melletti parkolóban
került megrendezésre a vásár. Hó hiányában,
karácsonyi dallamokkal, gesztenyesütéssel, teá-
val, punccsal, kacsazsíros kenyérrel próbáltuk a
hangulatot fokozni. A kitartó árusoknak köszön-
hetően az áru fogyott, a mézeskalácsra
díszítés helyben készült.

a

Xazi -verseny
I. helyezett:

Kiss Luca Sára 4. osztály és h-lefényi Domonkos 4. osztalyos tanulók
II. helyezett:

Csiszár Hanna 4. osztályos és Molnár Gergely 4. osztályos tanulók
lll. helyezett:

h-léjja Zsombor és Fenyák Orsolya 3. osztályos tanulók

A területi versenyen Kiss Luca Sára 4. osztályos
és Szklifa Elena 6. osztályos tanulók képviselték dicséretesen iskolánkat.

-lol 'olt, hol nem w;)i esemondó rsen i^ilisborosjenőn

Gyermekeink meséltek bátran, magabiztosan, humorosan, jó
hangsúlyhordozással. Volt, aki picit elakadt, de folytatta
tovább ügyesen, vagy meghajolva befejezte a meséjét.
A hallgatók, szülők, nagyszülők arcán megjelent a mosoly,
remélhetőleg ezekben a percekben mindenki elfeledkezett a
napi gondokról.
A végén - ahogy mondani szokták - nem volt könnyű dolga a
zsűrinek, de azért sikerült felállítani egy sorrendet a mesélők
között.
A szórakoztató percekért ezúttal is köszönet a kis
versenyzőknekl

Arany minősítést kaptak:
Aczél András és Héjja Zsombor 3. osztályos tanulók

Ezüst minősítést kaptak:
Gyimesi Ádám és Bényi Vince 3. osztátyos tanulók

Lovaglási lehetőség iskolában

A pilisborosjenői sportegyesület lovas. szakosztálya és Varasdy Viktor lovas szakember jóvoltából lehetőségünk
nyílott arra, hogy a második félévtől heti egy testnevelés órán gyerekeket lovagoltassunk. A foglalkozások az
iskola udvarán vannak, gyerekenként kb. 10 perc időtartamban. A foglalkozáson való részvétel ingyenes.
A lovaglás csodálatos élmény, pozitív lelki és élettani hatása ismert. Mindazonáltal'nem veszélytelen, hiszen a ló
maga is érző és érzékeny lény!

konyhája vetélkedő

A program idén is fantasztikusan sikerült. A kilenc
diákcsapat és a tanárok csapata megdolgoztatta az
ízlelőbimbókat.

leiratko ással kapcsolatos tudnivalók

Kedves leendő első osztályosokl Kedves Szülők!

Március 9-én és 20-án a leendő tanító néni látogatóba megy az óvodába.
Játsszunk iskolásat címmel játékos foglalkozás lesz az iskolában március 26-án és 27-én 0-1 1 óráig.
Nyílt óra: március 28-án 9-10 óráig. Szülői értekezlet: március 29-én 17 órától.
Beiratkozás: április 1 1-én 8-1 8 óráig, április 1 2-én 8-16 óráig. Pót beiratkozás: április 23-án 8-16 óráig.

mikor nem ére ük a tornaterem hiányát

Ha hó, akkor irány a Kálvária. A pilisborosjenői szánkópályát osztályonként teszteltük. Kéf nyugdíjas kollégának Horváth
János testnevelő tanárnak és Zsíros Attila gondoknak - köszönhetően idén is emelkedett a jégen haladni képesek tábora.
Nekik köszönhefően vastagodott a jég, és mindenki nagy örömére előkerülhettek a korcsolyák is.

Szintén köszönjük Mesfer Albert-
nek, és az O munkáját segítő
szülőknek és tűzoltóknak az es-
ténkénti pályakarbantartást.
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A pilisborosjenői Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

A 201 1 -es év sok változást hozott a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat életében. Tíz év áldozatos és elhivatott
munkája után - amit ezúton is hálásan köszönünk- Klinger
Magdolna távozott a Szolgálat éléről. 201 1. szeptember
30.-i búcsúünnepsége után 201 1. október 1-től a Család-
segífő és Gyermekjóleti Szolgálat működtetését jelen sorok
írói: Szabóné Ludasi Eva, szolgálatvezető és Vitrainé Kéry
Zsuzsanna, családgondozó vették át.

Valamelyest új felállásban tehát, de a megszokott helyen
(az Iskola u. 2-ben) továbbra is szeretettel várjuk és látjuk
ügyfeteinket a következő ügyfélfogadási időpontokban:

Hétfőn: 9-15 óráig,
Szerdán: 9-17 óráig,

Csütörtökön: 9-15 óráig.

Telefonszámaink: 0670/947-9884,
valamint ügyfélfogadási időben az irodában:

06-26/336094.

Karácsony táján folytattuk a már szokásos "Segíts velünk!'
akciónkat. A felhívás nyomán megmozdult a falu szíve és
keze, és a megannyi önzetlen, segítőkész adományozónak
hála, több mint ötven családnak tudtuk (különféle pénz- és
természetbeni adományokkal, étkezési utalvánnyal)
megszépíteni a kdrácsonyát. Bizony nem egy ünnepi asz-
talra csak az áldozatos felajánlásoknak köszönhetően került
étel, és sok családban nem került volna semmi a fa alá a

cipősdobozba rejtett ajándékok nélkül. A hálás, könnyes
szemekben láttuk visszatükröződni, hogy egy ilyen pici
faluban is mekkora az ereje annak, ha a közösség egy ilyen
nemes cél érdekében összefog.
Az ünnepekelmúltak, ám reméljük, a segítő szándék+ovábbra
'sem lankad - s mivel a készleteink is kifogytak - a "Segíts
velünk!" akció is tovább él. Kérjük mindazokat, akik szívükben
indíttatást éreznek erre, továbbra is támogassák a rászorulók
ügyét; bármilyen apróságnak tú'nik is valami (akár egy kiló

liszt, egy konzerv vagy egy zacskó tészta), a megfelelő
időben adva életet menthet.

Idén először - a Művelődési Házzal és a pilisborosjenői
NOE-val közösen - cipösdoboz akciót is hirdettünk. A
családsegítőben és a könyvtárban az adománygyűjtő asz-
talok roskadásig teltek a csodaszépen becsomagolt dobo-
zokkal, díszes szafyrokkal, papírtáskákkal. A Művelődési
Házban rendezett karácsonyi ünnepségen először Peltzer
Ferenc és Perényi Péter adott bravúros műsort azoknak a
vendégeinknek, ügyfeleinknek, akik megtiszteltekbennünket
jelenlétükkel. Gitárkíséret mellett szoprán- és altfurulyán, ket-
tős furulyán, majd - többek ámulatára - két darab sörösüve-
gen, sőt hangszer nélkül, trombitatechnikával előadva
hallhattunk barokk, középkori és kelta dallamokat A fellépő

művészeknek ezúton is köszönjük a felejthetetlen, virtuóz pro-
dukciót.
A mú'sor után a jelenlévő családoknak, gyerekeknek,
időseknek ötvennyolc cipősdoboznyi ajándékot osztottunk
ki, ami megmaradt, azt a következő két napban vittük ki
azoknak, akik nem tudtak eljönni az ünnepségre. Minden

adományozónak hálásan köszönjük a segítséget, valamint
köszönjük mindazok munkáját is, akik az akció szervezésében,
lebonyolításában részt vettek. Az ünnepségen elhangzott,
Ady Endre: Karácsony c. versének két versszakával kívánjuk
érzékeltetni a csodálatos hangulafot, ami ezen az estén
mindannyiunkat magával ragadott:

Szabóné Ludasi Eva, szolgálatvezető és
Vitrainé Kéry Zsuzsanna, családgondozó

Haran^ csendül,
Ének zendül,

M. essze zsong a. hdlaének,
Az én kedves kisfalumban
Kardcsonykor
M. agába száll minden lélek.

Aíintha itt lenn

A na.gy Isten
Szent kegyelme súgna, szdllna,
Az én kedves, kisfalumban

-Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata,
a Pilisborosjenői Szent Vid a 14 Segítőszent Plébánia,
a Pilisborosjenői Nagycsaládosok Egyesülete,
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint ajövőjenő Pilisborosjenő Ifjúságáért Alapítvány
szervezésében:

/

akciónkat továbbra is folytat|uk

Az immár harmadik éve működő akciónk nagyon sok falubeli család életében jelentett már mentőövet.
Az adományokat olyan alacsony jövedelemmel rendelkező, többgyermekes szülőknek, illetve egyedül
élő, munkanélküliséggel küzdő személyeknek juttatjuk el, akik a sanyarú őszi/téli időszakot csak így
tudják átvészelni. 2009. februári indulásunk óta több száz alkalommal történt élelmiszerkiadás rászo-
rulóknak; némely súlyosabb körülmények között élő családnál többszöri segélynyújtásra is volt szükség.
Az említett időszakban 87 alkalommal érkezett magánszemélytől vagy szervezettől élelmiszeradomány.
Itt is elmondható, hogy egy-egy személy/szervezet többször is biztosított élelmiszert. Az akciónk azon-
ban tartalékainakvégéhez ért.
Ahhoz, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket, ismét az Onök segítségére van szükség, hiszen továbbra
sem látszik esély a rászorulók munkaerő-piaci elhelyezkedésére és ezáltal a megélhetésük javulására.
Ezen családok - akik között kisgyermekeket nevelők is vannak - napi élelmiszerellátása továbbra is bi-
zonytalan, lakásaik befűtése ugyanúgy megoldatlan. Az elhúzódó krízishelyzet együttes összefogást igényel.

Segítsünk közösen a leginkább rászorulókon!

Kétféle módon segíthetünk:

1. A Családsegítő Szolgálat raktárhelyiségében tartós élelmiszerek (alapvetően száraz-, konzerves
ételek, liszt, tésztafélék) gyűjtését szervezzük, amita rászorulóknakeljuttatunk. Adományaikata Család-
segítő Szolgálatnál, a templomnál és a Pöttöm ABC-ben adhatják át. Minden bejövő és kimenő tételről
napi könyvelést vezetünk.

2. AJövőJenő Alapífvány számlaszámára , 65 70009 3-101 358 04, "Segíts velünk" megjelöléssel
(ezt a közlemény rovatba kell beírni) pénzbeli támogatást lehet nyújtani, amiből szintén élelmiszert,
tüzelőt, és egyéb sürgősen szükséges javakat vásárolunk a rászorulóknak. Ebben az esetben is minden
tételről elszámolást készítünk, és az átvételt igazoljuk.

Címünk: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.
Nyitva tartás: Hétfó: 9. 00-15. 00 Szerda: 9. 00 - 17. 00 Csütörtök: 9. 00 -15. 00
Telefonszámunk: (hét közben egész nap hívható) Szabóné Ludasi Éva: 06-70-947-98-84
Vezetékes szám ügyfélfogadási időben: 06-2Ó/336-094

ÁTS
06/30/3694065

www.kistucsok-napkozi.hupont.hu

A Kistücsök Családi Napközi elsősorban 6 hó
napostól 4 éves korú gyermekeknek nyújt napközbeni
ellátást, koruknak és személyiségüknek megfelelő gon-
doskodással, lehetöség szerint ru-
galmasan alkaímazkodva a szülők
kéréseihez. Arra törekszünk, hogy a
hozzánk járó apróságok olyan színvo-
nalas szolgáltatást kapjanak, amilyet
szülőként mi magunk is elvárnánk a
bölcsitől, ovitól saját gyermekeink
szamara.

Célunk, hogy családias, meleg, ba-
rátságos légkörben, személyre szóló,
differenciált bánásmóddal járuljunk
hozzá a gyermekek személyiségé-
nek kibontakozásához, a tolerancia
kialakulásához, egymás elfogadá-
sához.
Elsődleges feladatunknak tekintjük,
hqgy nyugodt, derűs, kiegyensúlyo-
zótt hátteret biztosítsunk a gyermekek
Önfeledt játékához, mindennapi tevé-
kenységéhez.
A családi napközi kis létszáma lehe-
tőséget ad arra, hogy napirendünk
az - életkori sajátosságokhoz alkal-
mazkodva - rugalmas legyen. Mivel
a gyerekeknek lételeme a mozgás és
a játék, e tevékenységek közben
szerzett tapasztalataik alapján tesz-
nek szert rengeteg alapismeretre, (a
természet, az évszakok, az ünnepek
megismerése).
Segítjük őket, hogy megtalálhassák
helyüket a közösségben, hogy minél
több sikerélményük legyen, de'azért

az. esetleges - néha elkerülhetetlen - kudarcokat is
megfelelően tudják kezelni. Az alapvető hétköznapi
tevékenységek, élethelyzetek kiválóan olkalmasak
arra, hogy játékos formában, életkoruknak megfelelő
eszközök segítségével állandóan bővítsék ismereteiket.
A játékos, mondókázós, zenés foglalkozások előse-
gítik a beszédkészség fejlesztését, az életkoruknak
megfelelő kézműves foglalkozások keretében fejlődik
a kézügyességük. A mi dolgunk, hogy minél több le-
hetőséget biztosítsunk a tapasztalatszerzésre.

Nyitva tartásunk rugalmasan
alkalmazkodik a szülők igényeihez.
Reggel ',2 8-tól
délután Va 5-ig tartunk nyitva.

Szolgáltatásaink:
Egész napos, félnapos ellátás, al-
kalmankénti gyermekfelügyelet,
nyári tábor,
Továbbá: kis létszámú csoport,
egyénre szabott foglalkozás,
egyéni fejlesztés, angol, játékos
torna, szülinapi zsúrok (szendvics,
torta, játékok),
szombatonként 9-12-ig nyílt nap -
játszóház.

er terttl ár|
a I I t^M ?

Bővebb felvilágosítás:
06 30 369 4065

Látogasson el weblapunkra:
www. kistucsok-napkozi. hupont. hu

Stampf Eleonóra



A téli szürke, borongós hónapokban jelentősen csökken
szervezetünk D-vitamin szintje.
Ennek oka, hogy ezekben a hónapokban a napfényben túl-
ságosan kevés az ultraibolya sugár ahhoz, hogy bőrünket
D-vitamin termelésre serkentse.

Mi is az a D-vitamin? A közhiedelemmel ellentétben nem
klasszikus vitamin, hanen az UV sugarak hatására, a bőrben
képződő hormon.

Jótékony hatásai:
- szervezetünk a segítségével dolgoz fel létfontosságú vita-

minokat, mint pl. a kalcium, mely a csontok alapvető
építőeleme /D-vitamin nélkül a kalcium csak minfegy 10-
1 5°o-ban szívódna fel/

- hatása van az emberi sejtek, csontok és szervek
egeszsegere

- autoimunn és bőrbetegségek megelőzésében is fontos
szerepet játszik

h-liánya közvetlenül részt vállal a csontritkulás, egyes izom-
gyengeségek, szív és érrendszeri, valamint megfázásos
betegségek, illetve az ezekre adott gyenge immunválasz
kialakulásában. Aszolárium használatával kiküszöbölhetjük
a napfény hiányának káros hatásait. Sajnos a szolárium
használatának is rengeteget hallani a káros oldalairól. Ter-
mészetesen vannak neki, mint ahogyan a napsugárzásnak is.

AZONBAN HA VALAKI BETARTJA A SZOLÁRIUMOZÁS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIT, AKKOR IGAZÁN EGÉSZ-
SÉGESSÉVÁLHAT!!!

- Kérjünk tanácsot a személyzettől, állapítsuk meg bőrünk
tipusát
A szoláriumozás gyakorisága illetve ideje, bőr és
készülékfüggő

- Távolítsuk el sminkünket, illetve az összes kozmetikumot
FONTOS, HOGY BARNÍTÁS ELÖTT ILLEWE UTÁN
SPECIÁLIS KOZMETIKUMOT SZABAD-CSAK HASZ-
NÁLNI
A napozási idő alatt tartsuk csukva szemünket, illetve
használjunk védőszemüveget
Bőrünk természetes napvédelme jobb lesz, ha több
szoláriumozási alkalom alatt szerezzük meg az alap
bőrszínt.

További információért tanácsért kérjük látogassa meg
szoláriumszalonunkat, Uröm központjában, a Templom mel-
lett. Neo Sun Szolárium - ahol mindenki megtalálja
számítasa'it. Professzionális csöveinket, exkluzív Ergoline
gépeinket a különböző bőrtípusokat figyelembe véve válasz-
tottuk ki (csokicsőtől Eu 0. 3ig).
Szeretettel várjuk Onöket két fekvő, egy álló géppel, illetve
szolárium kozmetikumokszeles választékával. További szol-
gáltatásaink: műköröm, 3D-s műszempilla

dig

Uröm, Fő út 54.
OÓ30/6Ó7-Ó5-66

SZOMBATON 18-ÖRÁIG
NYITVAl

egbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi

J régióban is készen ált ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az On és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dol ozunk, hogy riasztórendszereinkket és

távfelügyeletí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobbanyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeletí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi/ elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszotgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s.com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egysier még
nagyszüksége les !

G S Távfelügyelet - Biztonság - Érték

OLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. MolnárAttila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

^ Pilisborosjenöi
Hírmondó



Pilisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
Ing<ul(Viu!-oilrtnl\ \(ilfoza(l<iinit pilisl)orosjenói, iiröiiu c.s ol)uilai ii-i^ntlrtiuilv - cpilcsi tellu-li,

ÚJ CpÍtt. 'St'Í CS ll<1S,/I1<íll tSdldt. li liA/'<i!\. lal\(isoi\ - er)<.>lít'sílt''sc\el cs !x'rl)e<ul<'isa\<íl totíl<illvo->il\.

4-c56(oO)952Ö-01.5, www. obuclantul. hu
Kiemelt a'ánlataink.Válsá ide'ére alacson fenntartási költsé el:

Erdőszéli, mesebeli házikó nagyméretű, igén esetén bővíthető telekkel:
Lakóterület 32 m2. Telek mérete: 1497 m2.
Pilisborosjenőn közvetlenül a Kevélyhegy lábánál az
erdószélen található ingatlan. A telek 23 m szélességd,
6 m szélességű magándton keresztül kozelíthető meg.
A telken 32 m2-es állandó lakóházként használt épület
áll. Vízellátás 30 m mély fúrt kútból megoldott, a ffitést
búboskemence biztosítja. Melléképületek: 40 m2-es
garázs, fatároló. A kert enyhén lejtős, panorámás,
gyümölcsfókkal beültetett. A kertben 3m x 6m-es,
1,4 m mélységű medence is van. Ara:16,8mFt .' '.'',.

Üj építésű, "A" minősítésu, energiatakéros otthonok:
-Üj építésű ikerházak kis kerttel Pilisborosjenő

központjában, a Kántor utcában, 2012. I. negyed-
év végi átadással, változatos elrendezéssel, igényes,
kulcsrakész kivitelezéssel eladók. Arak:

1 szintes, 2 szobás garázsos: 27,5 mFt,
2 szintes, 107 m2.es, nappali+4 háló 36 mFt
Extrák: 20 cm hószigetelés, rendkívül takarékos
futés: léghoszivattyú +kombinált fal és padlófűtés,
panoráma. lelek mérete : 576 m2/ ikerhéz fél.

Az ü og ás el

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos,
építészmérnök

Pilisborosjenő
Templom út 2.

r

$ LÁDI (ALP
ÁTSZÓ
06/30/3694065

www.kistucsok-napkozi.hupont.hu

Vissza kell menned dolgozni?
Nem tudod kire hagyni gyermekedet?

Már 1/2 éves kortól várom leendő
kispajtásaimat BOLCSI,

és 2 éves kortól OVIS jellegű
CSALÁDI NAPKOZIMBE,

de jöhetnék nagyobbak is akár 14 éves korig.
Szeretetben gazdag, családias légkört biztosítunk

a hozzánk érkező gyermekeknek..
Célunk a játékos tanulas, fejlesztés,

kiegyensúlyozott, boldog hétköznapok kialakítása.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.

Jelentkezés:
Stampf Eleonóra 06/30 369 4065

Blzto

hfüs 'iéw.yJD^yeIet nulós

Ez a szórótap a szeretési költségböl számított

°/(- Telepftés haségnyllatkozat nélkül
-Havklfj4400Ft
- csattakoztatasi dg nincs kedvezményre jogosít

KIVONULÓSZOLGÁLATTAL!

4 DARABOS INFRÁS SZETT
URHADÓVALEGYÜTT

Ft
+ szerelés 9.000
(csak szórólapkedvezménnyel)

Az áraft ÁFA-t nem tarUmaiBU*

24 6rá< VWUnyrtrt
Bép| rm-Tt<IUayr*

Hhjon ndnlwfc+36 30 9 60 70 83
&nall: pappjEBoltQlxngBlAu
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Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-1 2 óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács ievente

Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétköznap:
7-1 Zóráig
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65

Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-350-224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrencíe/és
Hétfő: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-1 8 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm

Csütörtök: 15-1 8 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rende/és;
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda:-7-1 2 óra
Csutörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-438-1 807

Felnőtt és gyermek ügyelet hétvége
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992-92-57

Védőnői rendelés I. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra

Szűrővizsgálatok
hlétfő 14-16 óra
Család. nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Tasi Zsanett

Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerdo: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgálat
bejelenfkezés alap|án
Szecsányi Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelenfkezés rendelési időben:
Tei: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óro

Előzetes bejelentkezés alapján
Igény szerint
Tel: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfo: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óro
Szerda: 8-9 óra
Csütörfök: 16-18 óra

Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76

ÓVOD VEZETÖPÁLY T

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy intézményfenntartói
minőségében gyakorolt munkáltatói jogkörében eljárva pályázatot ír ki a fenntartásában működő
Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda vezetői feladatainak magasabb vezetői megbízás keretében
történő ellátására a következők szerint:

a) a munkáltató megnevezése: Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda ,
OMazonosító: 032942

b) a betöltendő munkakör és a vezetői beosztás megnevezése:
vezetői megbízás 5 év időtartamra

c) a munkakörbe tartozó, illehfe a vezetői beosztással járó lényeges fel
adatok megnevezése: a közoktatásról szóló törvényben meghatározott intézményveze
tői feladatok ellátása:

felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, és dönt az intéz-
mény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe,
az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekinteté-
ben jogkörét jogszabályban elöírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja,
felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási
programjának működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellá-
tásáért, a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezéséért,
képviseli az intézményt,
az intézmény szakmai irányítása, vezetése, valamint annak szakszerű és törvényes
működtetése,
rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval,
a vezető feladata az nevelés színvonalának emelése érdekében és céljából programok
kidolgozása, bevezetése, végrehajtása és ellenőrzése.

et) a pályázat elnyerésének feltételei:

A közoktatásról szóló 1993. évi D(XIX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglalt felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlatként
óvodában óvodapedagógus munkakörben, más nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben, valamint felsőfokú oktatási intézményben oktatói münkakörben eltöltött időt lehet
figyelembe venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogvi-
szonynak, illetve munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A
szakmai gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben eltöltött idő,
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ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám
huszonöt százalékát) ^ _ ^ , ^^ ^^
a'nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
alkalmazás, ille^e a megbízással'egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
időre szóló alkalmazás

nemzetiségi óvodapedagógus végzettség
azonos feitételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti kisebbséghez 1
felhasználói szintű MS Office és MS Windows NT/2000/XP ismeret
vagyonnyilatkozat tétel

. magyar állampolgárság

. cselekvőképesség

. elönyt jelent azonos munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői

e) a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. részletes szakmai önéletrajz fényképpel ellátva

. vezetői program és szakmai heíyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

. végzettséget igazoló dokumentumok másolata

. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, ennek hiányában
a megkérését igazoló feladóvevény eredetben

. adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy

. a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik

. a pályázó hozzájárul-e a pályázati anyagnak nyílt képviselö-testületi ülésen történő
tárgyalásához, illetve ^ , ^ , , ,. , 1 . 1 , __.,,

. a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak kezeléséhez a
eliárással összefüggésben szükséges mértékig történő kezeléséhez hozzájárul-e.

f) a pályázat benyú|tásának feltételei és elbírálásának határideje:

. a pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ hon-
ra ^ántörténő'megielenést követően (201 2. március 20. ) 201 2. április 16. napjáig nyújtható

be,
. a munkakör 2012. 08.01. napjától tölthető be, de legkésőbb

a 2012/2013. tanév kezdetén,
. a pályázat benyújtásának határidejét követően 60 napon, 201 2. június 16-áig dönt a képvi
selő-testület . . ... ^ ,

. a pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton PilisboTosjenő^ Község
Ké^v'i'se^testületé'nek Hivatalába (Polgarmesteri Hivatal, 2097Pilisborosjenő, Főut1^)
Paksi ímre polgármester részére a pályázatban szereplő azonosító^szám és a munkakör meg-
nevezésénekfeltüntetésével. Elektronikus úton nincs lehetőség a pályázat benyújtására.

g) megbízással kapcsolatos juttatásokra o közalkQ lmazottak jogállásrol szóló

1990 évi XXXIII. törvény és a Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései irányadóak.

fíe e^ető

Tisztelt ünneplő Megemlékezőkl

Március 15-én az 1 848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Az a nap a magyar nemzet történel-
mének egyik legdicsőbb pillanata volf: a népakarat beteljesedett vérontás nélkül. Igaz, a folytatás már harcokat
hozott és a szabadságért folyó küzdelem végül másfél év múlva elbukott, utolsóként az akkori Európában.

A végkifejletet megelőző két évtizedet mi a reformok koraként tartjuk számon. A magyar nyelv megújítása és hiva-
talossá tétele, a nemesség adóztatása, a jobbógyság felszabadítása, törvény előtti egyenlőség, a polgárság ki-
alakulása, és a változások nemzetgyűlés általi elfogadtatása jellemezték ezt az időszakot. Egy új társadalmi
berendezkedés alakult ki, megalapozva a XIX. sz. második felében a kiegyezés után megvalősuló, nagy ívú' fejlődést.

A reform törekvéseket az ország és a nemzef erősítésének szándéka mozgatta: egyrészt a nyugati fejlett országok
Anglia, Franciaország társadalmi-gazdasági példáinak követése és ugyanakkor a magyar történelmi nemzettudat,
nyelv, kultúra, irodalom, oktafás, színjátszás megújítása is szükséges volt, hogya kiművelt emberfók a nyugati példát
magyar módra valóra válthassák.

Gróf Széchenyi István, gróf Wesselényi Miklós, gróf Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, valamint Kölcsey
Ferenc, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál életútja sokban különböznek egymástól, de volt egy közös céljuk: a
nemzet fejlődése és felvirágoztatása. Kortársaik közül sokan, az aradi 1 3 vértanúval és tisztek százaival, honvédek
ezreivel együtt életüket is áldozták a szabadságharcban, utána a h-laynau, majd a Bach korszak idején egészen
1 859-ig a magyar függetlenség és szabadság ügyéért.

.. elenünkben újra a reformok kora jött el: most is a gazdaság és a nemzettudat megerősítése a cél, csak más körül-
mények között és más eszközökkel. Ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjük, szinte mindnyájunknak, személy szerint újra
kell formálnunk egész értékrendünket az alapoktól és legbelülről kezdve. A haszon helyett az érték legyen az az
alap, amelyből minden más levezethető, és amelyre minden más építhető.

A tudás, szorgalom, megbízhatóság, őszinteség, a gyermekek nevelése, az idősek tisztelete, a gyökereink, ha-
gyományaink ismerete és a jövőért tanúsított felelősségünk: mind-mint megtartó erő és fennmaradásunk záloga.

Nyilvánvaló, hogy a haszon-elv önmagában nem az ördögtől való: a történelem során megvolt, meg is lesz a lét-
jogosultsága - és illúzió a profit nélküli lét társadalmi szinten. Sorskérdés azonban a profit célja és mértéke: ha a
közjó helyett magáncélt szolgál és mértékében a foglalkoztatottak elszegényedéséhez vezet, akkor baj van. Itt mu-
tatkozhat meg a nemzet önmegtartó ereje: a mohóságnak megálljt parancsolni és a rászorultakat megsegíteni.
Amikor eljutunk oda, hogy a nyíltan felvállalt érték alapú felelősség a társadalom építő köveként mindennapi életünk
alapelvévé válik, akkor képes lesz társadalmunk a profitszerzés szándékát a gyarlóságtól megtisztífva kordában tartani.

Törekvésünkben, hogy ráfalálunk a helyes arányra és irányra, szükségünk van iránytűre eligazodást segítő táma-
szokra. llyen tájékozódási pontunk, irányjelzőnk 1 848 márciusa és a rákövefkezett szabadságharc.

Eljen a magyar szabadság, éljen a Haza!

Tisztelettel:

Paksi Imre
polgármester

Elhangzoft 2012. március 14-én.

Impresszum: Pilisborosjenői Hirmondó. Megjelenik: havonta 1 300 példányban. Felelos kiadó: Pí/ísboros/enó' Község Önkormányzata.
Hlrdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosieno. hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/1Ü. Terjeszti: A Magyar Posta. A szerkesztőséghez küldött írá-
sokat nincs lehetőségünk megőrizni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, dmmel ellátott, aláítt leveleket, írásokat
dolgozza fel a szerkesztöségünk.



Tisztelt Pilisborosjenői Olvasók,

A 2012-es év országszerte változást fog hozni az önkor-
mányzatok gazdálkodásában és működésében. Ezzel
együtt nálunk is véget ért egy korszak: az egyre apadó tar-
talék további fogyását és a zsugorodó költségvetések ten-
denciáját állítjuk meg ebben a költségvetési évben.

A jelen helyzefhez igazodva adó- és költségvetési koncep-
ciónk a következő alapvetésekre épül: hisszük és valljuk,
hogy településünknek közkiadásait fedeznie kell tudni a
saját bevételeiből. Az ift lakó magánszemélyek és itt
működő vállalkozások szorgalma, valamint a belterületbe
vont ingaflanvagyon értéke képes alapot szolgáltatni a szük-
sé.ges adóbevételekre, amiből a működés fenntartható és
pályázati önrész biztosítható.

E koncepció mentén indultunk az ez évi építmény- és telek-
adó rendeletünk megalkotásával. Az adó mértékét eredeti
Ft/m2 értékén megtartottuk, és a bevezefett kedvezménye-
ken túl további változtatást e rendeleten nem is tervezünk,
azonban érvényt kívánunk szerezni a 2002-ben megalko-
tott, és eddig mellőzött - belterületi építési telkekre vonat-
kozó adórendeletnek. Igy nem az eddig is adót fizető
polgárok terheit növeljük tovább, hanem az adózók körét
bővítjük ki.

Ez évi költségvetésünk főösszege: 525. 213 &Ft, melyből
mú'ködési célú kiadás az összes tartalékpénz figyelembevé-
telével: 425. 690 e Ft. Beruházási, pályázati önrész költ-
ségelemeket a vonatkozó előírás szerint csak mint hitelből
fedezendő részt állítottuk be. A költségvetés "sarokszámai'
az eddig kialakult gyakorlat szerint lettek beállítva: az év
során megszülető központi döntések alapján várható, hogy
módosítanunk'kell.

Bár összességében a civil szervezetek támogatására ugyan-
annyit állítottuk be mint az elmúlf évben, az idén az új jog-
szabályi környezetnek megfelelően pályázatot írunk ki, hogy
egy-egy nagyobb esemény, tartósabb cé
gyobb összeget kaphasson.

vatamivel na-

Az új önkormányzati törvény fokozatosan kerül bevezetésre.
Mivel különválik a hivatali és önkormányzati működés, ezért
már a költségvetésünket ennek megfelelően meg kellett bon-
tani, így az intézmények, hivatal és az önkormányzat külön-
külön adószámot és bankszámlaszámot kaptak. További
változás, hogy 201 3-tól megszűnik az önkormányzatok kis-
térségi fársulása. Ugyanakkor a közigazgatásban visszaáll
a régi járási rendszer, esetünkben Pilisvörösvár központtal

és néhány eddig nem véglegesített hatósági funkció átvéte-
lével. A választási ciklus hossza 4 évről 5 évre növekedik.

Terv szerint a kötelező általános iskolai oktatási feladatot el-
látó pedagógusi kar foglalkoztatását átveszi az állam, az
önkormányzatok az intézményi épülefek fenntartásáról gon-
doskodnak majd. A részletek kidolgozása (pl. tulajdonvi-
szonyok rendezése) még tisztázásra vár. E néhány példából
látható, hogy a 2014-ig tartó ciklusban a nálunk maradó
kötelező feladatellátáson túl bőven kijut majd munkából az
új működési rend kialakítása miatt is. A mosfani ismereteink
szerint emellé jön még nyertes pályázat esetén az új óvoda
beruházás bonyolítása.

Ide kapcsolódó információ, hogy az országgyűlési válasz-
tókerületek számának csökkentése miatt terv szerint a Pest
Megyei 10-es választókerület megszűnik. A Pilisi Medence
településeinek nagy része, PilisvÖrösvárral együtt átkerül a
3. számú Szentendrei választókerülethez. A következő par-
lamenti választáson induló képviselő jelöltek személye még
nem ismeretes.

Essék szó néhány vitás ügyünkról is olvasóink
tényszerű tájékoztatása érdekében:

- 201 1 novemberében a tavalyi útépítési- és javítási tény-
kedésünket bírálandó, ismeretlen bejelentő közérdekű be-
jelentést tett a Közbeszerzések Tanácsánál a nemzeti
értékhatár figyelmen kívül hagyására hivatkozva. Mi a
döntőbizottság álláspontját vitatjuk és a meghozott hatá-
rozat törvényességi felülvizsgálatát kezdeményeztük.

- 2010-ben, a közművesítésre felveendő fejlesztési hitel ér-
dekében született keretmegállapodás érvénytelenségének
megállapítására 201 1. szeptemberében beadott kerese-
tünk ügyében az első tárgyalást kitűzték folyó hó 29-ére.

- Néhány, lakossághozeljuttatottszórólap után nemrégiben
kaptam egy nyílt levelet, bírálva az adórendeletünket, a
Testület döntéseit. Az adórendelettel szemben megfogal-
mazott kifogásokra a hHivatalJegyzője alapos és körülte-
kintő módon megfogalmazott cáfolatot adott, egyben
felhíwa a figyelmet a nyílt levélben vélelmezett közérdekű
szándékkal éppen ellentétes, adómorált csökkentő, indu-
latokat keltő, tényszerű megalapozottság hiánytól szen-
vedő álláspont hangoztatásának káros és felelőtlen
mivoltára. A cáfolatot megkapta a címzett és a Kormány-
hivatal, illetve az önkormányzat hivatalos honlapján is
megtalálható.

A levélben felvetett további kérések konkrét taglalása helyett
áll|on itt néhány, az elvi álláspontunkat összefoglaló gondolat:

. építő, közösségi célú javaslatot mindig szívesen fogadunk

. a levél írója rendületlenül hisz saját igazának kizáróla-
gosságában, melyet a felepülés lakóinak volt szeren-
cséjük 8 éven keresztül megismerni és 2010-ben ennek
tudatában hozták meg a döntésüket .

. kéretik tudomásul venni, hogy a ciklus végéig a jelen-
legi vezetés a saját maga által felvállalt értékrendjének
megfelelően intézi a település közügyeit és hozza meg
felelős döntéseit

. tetteinken, döntéseinken átszűrődik, megszólalásainkból
megnyilvánul'természetünk. Testületünk bizfos alapra tá-

maszkodó, békés építőmunkára vállalkozott. Az ettől
eltérő stílusú politizálásban partnerséget továbbra se
várjanaktőlünk. Kívánjukés kérjük.a felelős magatartást
a helyi közéletről véleményt ny'rlvánítóktól.

A tájékoztatást az április 12. -i Közmeghallgatáson folytatjuk
a Budai Tégla Zrt irodaépületében az ott feltett kérdések
megválaszolásával.

Viszontlátásra!

Pilisborosjenő, 2012. 03. 19.

Paksi Imre

polgármester

Légifelvétel Pilisborosjenőről MBagyinszky fotója. Forrás: www.panoramio.com
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének 5/2012. (111.7.) (2012.03.08. napjától

hatályos) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÖL

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 1. § (2) bekezdésében, a 10.
§ (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában,
a 33. § (7) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdésének d. ) pont-
jában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében,
a 45. § (I )-(3) bekezdésében, a 46. § (1) és (3) bekezdésében,
az 50. § (3) bekezdésében/az 58/B. § (2) bekezdésében, a
62, § (2) bekezdésében, a 86. § (2) bekezdésének c) pontjában,
a 92. § (1 )-(2) bekezdésében, a 1 32. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1 990.
évi D(V. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Alfalános rendelkezések

A rendelet célja
1-§

A rendelet célja,.hogy az Szt. valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok alapján szabályozza az önkormányzat hatáskö-
rébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

A rendelet hatálya
2-§

E rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község közigazgatási
területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt.
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre, valamint
az'Szt. 7. § szerinti személyekre.

Eljárási rendelkezések
3.§

(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások illefve támogatások
iránti kérelmeket Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármes-
teri Hivatala szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egy-
ségénél (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodáján) személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton
kell benyújtani.
(2) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően
az igénylő köteles feltüntetni az Szt.-ben, valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításá-
nak, vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27. ) Korm. .rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet)
meghatározott adatokat.
(3) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően
a kérelemhez mellékelni kell az Szt. által szabályozott ellátások
esetében a Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat.
(4) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az alábbiak sze-
rint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó, a kérelem benyújtását meg-
előző hónapra vonatkozó jövedelmet munkáltatói igazolással, .

b) az önkormányzati és munkaügyi szervek álfal folyósított
pénzbeli ellátást az arról szóló határozqttal és a postai fo-
lyósítást igazoló postai átutalási szelvénnyel vagy bank-
számla kivonattal,

c) az egyéb jöveclelmet névre szóló kifizetői igazolással,
d) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból szár-

mazó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosí-
tásra irányuló szerződéssel,

e) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a |ogvi-
szonyt keletkeztető megállapodással,

f) a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ ha-
tározatával,

g) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jog-
viszonyát iskolalátogatási igazolással,

h) a gyermektartásdíjat a megfizetett tartásdíj összegét iga-
zoló postai szelvény, bankszámlakivonat, vagy átvételi el-
ismervény bemutatásával, és a fartásdíjat megállapító
jogerős bírósági ítélettel,

i) házasság felbontását, gyermektartásdíjat bontóperi ítélettel,
vagy a tartásdíj megállapítása, vagy végrehajtása iránti el-
járás megindításáról kiállitott igazolással kell b'izonyítani,
amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az
erről szóló nyilatkozattal,

j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem
típusának megfelelő igazolással.

(5)Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges
az illetékes Munkaügyi Központtal (PestMegyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ, Budaörsi Kirendeltség, Budaörs, Nefelejcs
u. 3. ) való együttműködés tényének igazolása. Alkalmi munkából
(egyszerűsített foglalkozfatás) származó jövedelem a munkáltató
igazolásával, vagy a munkaszerződéssel igazolható.

4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásoknál a jövedelemszá-
mításnál irányadó időszak a szociális ellátások esetében az
Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra.
(2) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok,
tények valódisága az eljárás során szükség esetén az alábbiak-
kal ellenőrizhető:

a) környezettanulmány elkészítése a kérelmező által megadott
lakcímen vagy tartózkodási helyen, ahol életvitelszerűen él,

b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és
lakcímét nyilvántartó szervét, a helyi gépjármű nyilvántartót,
a jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, a Nemzeti Adó
és Vámhivatalt.

(3) A jelen rendeletben szabályozott ellátásra irányuló kérelem
benyújtását követően indokolt esetben a Polgármesteri Hívatal
h-latósági Irodája útján környezettanulmányt kell készíteni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges környe-
zettanulmányt készíteni, ha rendelkezésre áll hat hónapnál nem
régebben készült környezettanulmány, vagy ha a kérelmező az
Szt. ellátásai közül márvalamelyikben részesül, ígyszociális hely-
zete Pilisborosjenő Község Onkormányzata (a továbbiakban: ön-
kormányzat) illetve Polgármesteri h-livatala előtt hivatalból ismert.
(5) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat és
lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

5.§
(1 jjogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az e rendeletben
szabályozott ellátások, támogatások iránti kérelmeketfolyamatosan
lehef az e rendeletben meghatározottak szerint benyújtani.
(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások esetében a támo-
gatásra való jogosultság kezdő napját az Szt. vonatkozó rendel-
kezései alapján kell megállapítani.
(3) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátások
folyósításáról a Polgármesteri Hivatal a tárgyhónapot követő
hónap 5. nap|áig gondoskodik. Azátmeneti segély, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás és temetési segély esetében a segély,
illetve a' támogatás kifizetésére a jogerős döntés kézhezvételét
követő pénztári órákban kerülhet sor.

6-§
(1) A megállapított ellátások folyósítása

a) postai úton, vagy
b) pénztári kifizetéssel, vagy
c) közüzemi szolgálfatóhoz, vagy
d) átutalással

törfénö folyósítással történik.
(2) A támogatások kifizetésének módjáról a támogatást megálla-
pító határozatban kell rendelkezni.

II. FEJEZET

Időskoróak járadéka
7.§

A jegyző által a Szt. 32/B-32/D. §-aiban foglalt feltételek fenn-
állása esetén a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendel-
kező időskorúak részére megállapított pénzbeli támogatás.

Aktív korúak ellátása
8.§

(1) Aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a jegyző
azSzt. 3 3. § (1) bekezdésében foglaltés a 37. § (1) a)-c) pontjá-
ban foglalt feltételek fennállása esetén, illetve rendszeres szociális
segél^re |ogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy,
aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a Nemzeti Reha-
bilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye alapján legalább
40 %-os mértékben egészségkárosodott személynek minősül.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy
együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálattal, amelynek keretében a rendszeres szociális segélyt meg-
állapító hatá'rozat j.ogerőre emelkedését követő 1 5 napon belül:

a) felkeresi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és
nyilvántartásba veteti magát, és

b) a beilleszkedéstsegítő programról írásban megállapodik, és
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

(3) A.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított be-
illeszkedési program főbb típusai

a) egyéni képességef, vagy életmódot formáló foglalkozás,
tanácsadós,

b) munkavégzésre történő felkészülést segítő program
c) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
d) képességfejlesztő/ közösségi programban való részvétel
e) társadalombiztosítási, valamint nyugellátások igénylésében

való közreműködés,
f) munkahely létesítéséhez szükséges készségek (kommuniká-

ció, viselkedéskultúra) fejlesztése.
(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

a) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult sze-
mélyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének me-
netéről, a programok típusairól az együttműködés eljárási
szabályairól,

b) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával
kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszke-
dést segítő programot, és arról a segélyben részesülő sze-
méllyel írásbeli megállapodást köt,

c) folyamatos kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre
jogosult személlyel, és legalább három havonta személyes
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő
programban foglaltak betartását,

d) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő prog-
ram végreha]tásáról, szükség esetén módosítja a programot,

e) ha a rendszeres szociális segélyben részesülő nem teszele-
get együttműködési kötelezettségének, nyolc napon belül
írásban jelzi a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján felé,

f) a beilleszkedési program végrehajtásáról szóló éves érté-
"kelését a tárgyévef követő év február 28-ig megküldi a Pol-

gármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó
szervezeti egységének.

(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő sze-
mély a (2) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségét
neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív ko-
rúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül.

9-§
(1) A rendszeres szociális segélyt, vagy a foglalkoztatást helyet-
tesitő támogatást benyújtó kérelmező, valamint az ezen támoga-
fás valamelyikében részesülő köteles az általa életvitelszerűen
lakott lakás, vagy ház, és annak közvetlen lakókörnyezete ren-
dezettsegét biztosítania. Ennek keretében a jogosult köteles

a) az . önkormányzat közterületeinek rendjére vonatkozó
8/2008. (VII. 1 8. ) Kt. számú önkormányzati rendeletében
foglaltak betartására,

b) a tüzelő]ét rendezetten tárolni,
c) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használ-

hatóság fenntartásáról a jövedelmi helyzetéhez mérten gon-
doskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és
munkaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,

d) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a
felepülési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21. ) EVM-EüM. rendelet 6. § (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott utcaszakasz) tisztántar-
tására, lehetőség szerinti gondozására, gyommentesítésére,

e) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonafkozásában
annak gondozásáról, gyommentesítéséről gondoskodni,

f) a lakás folyamatos takarítására és tisztán tartására.
(2) Az (1) bekezdésben írtakat a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Iroda a közterület-felügyelővel . együtt közösen, szúrópróba-
szerűen, de legalább a kérelem benyújtásakor, ezt követően
pedig a jogosultság felülvizsgálata során ellenőrzi.
(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.
A kifogásolt állapotól lehetőség szerint a hivatal közterület-felü-
gyelője fényképfelvételt készít.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése
esetén az önkormányzat megfelelő, de legalább 5 napos határ-
idő megjelölésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét meg-
határozásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben
felszólitja a lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére
sem tesz eleget kötelezettségének, foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás vagy a rendszeres szociális segély megállapítására irá-
nyuló kérelmet el kell utasítani, a jogosultság felülvizsgálatára
irányuló eljárás során pedig a jogosultságot az Szt. 37/B.
(1a) bekezdésében irtak szerint fel kell függeszti.

Lakásfenntartási támogatás
10.§

(1) A jegyző lakásfenntartási támogatásf állapít meg az Szt. 3 8-39. §-
aiban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. A támogatást el-
sősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani.
(2) A lakásfenntarfási támogatásban részesülő, vagy azt kérel-
mező személy köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy
ház, és annak közvetlen lakókörnyezete rendezettségét biztosíta-
nia. Ennek keretében a jogosult köteles

a) a.z önkormányzat közterületeinek rendjére vonatkozó
8/2008. (VII. 1 8. )'Kt. számú önkormányzati rendeletében
foglaltak betartására,

b) a tüzelőjét rendezetten tárolni,
c) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használ-

hatóság fenntartasáról a jövedelmi helyzetéhez mérten gon-



doskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és mun-
kaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,

d) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21. )ÉVM-EüM. rendeletó. § (1)be-
kezdés a) pontjában meghatározotf utcaszakasz) tisztántar-
tására, lehetőség szerinti gondoz.ására, gyommentesítésére,

e) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonatkozásában
annak gondozásáról, gyommentesítéséről gondoskodni,

f) a lakás folyamatos takarítására és tisztán tarfására.
(2) Az (1) bekezdésben írtakat a Polgármesteri Hivatal Hatósági
lrodá|a a közterület-felügyelővel együtt közösen, szúrópróba-
szerűen, de legalább a kérelem benyújtásakor, ezt követően
pedig a jogosultság felülvizsgálafa során ellenőrzi.
(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.
A kifogásolt állapotól lehefőség szerint a hivatal közterület-felü-
gyelője fényképfelvételt készít.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése
esetén a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő meg-
jelölésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét meghatáro-
zásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben felszólítja a'
lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólitás ellenére
sem tesz eleget kötelezettségének, a jegyző lakásfenntartási tá-
mogatás megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, a jogosult-
ság felülvizsgálatára irányuló eljárás során pedig a jogosultságot
azSzt. 38 § (9) bekezdésében írtak szerint a kérelmetelutasítja,
illetve a támogatást megszünteti.

Ápolási díj
n.§

A jegyző a Szt. 40-44. §-aiban meghatározott feltételek fennál-
lása esetén a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápo-
lását ellátó nagykorú hozzátartozó részére anyagi hozzájárulást
állapít meg. Tartósan gondozásra szoruló személynek minősül a
súlyosán fogyatékos, vagy tartósan beteg 1 8 év alatti gondo-
zásra szoruló személy.

12-§
Az Szt. 40-44. §-aiban megállapítottápolási díjrö |ogosulton kívül
képviselő-testülefi átruházott hatáskörben 201 1. szeptember 8.
napjáf megelőzően Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képvi-
selő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 14/2003. (VII. 15) Kt. rendelete alapján megállapított és
biztosított anyagi hozzájárulást a képviselő-testület jogfolytonos-
ságában fenntartja, a határözatlan időtartamra megállapított,
ápolási dí|ra való jogosultság az ápoltnak vagy az ápolási díjra
jogosult hozzátartozónak a jogosultsági feltételeket befolyásoló
lényeges változásáig fennáll. Az ápolási díjra való jogosultság
megállapításának feltételei a határozatlan időtartam alatt a meg-
állapífáskor hatályos rendeleti szabályozásnak megfelelően
évente felülvizsgálható.

Atmeneti segély
13.§

(1) Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújthat a létfenntartást ve-
szélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére,
amennyiben önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról. más
módon nem tudnak gondoskodni, és .

a) az egy főre számított családi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre számított jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át.

(2) Ugyanazon családnak, illetve egyedül élő kérelmezőnek az
évente legfeljebb négy alkalommal adható átmeneti segély össze-
gének meghatározása egyedi elbírálással történik, amelynek
együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének kétszeresét nem haladhatja meg, illetve az egy alka-
lommal történő támogatás összege nem lehet nagyobb, mint az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására negyedévente
egy alkalommal van lehetőség.
(4) Az átmeneti segély kérelem elbírálásánál a (2) bekezdés sze-
rinfi keretösszegen belüli összeg megállapításakor figyelemmel
kell lenni arra, hogy a kérelmező részesül-e egyéb rendszeres
szociális ellátásban.
(5) A (2) bekezdés szerinti átmeneti segély egyszeri összege
egyedi elbírálást igénylő kivételesen esetben több havi bontásban
is nyújtható.

14.§
(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy
mellett a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője is elő-
terje'sztheti, aki tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről.
(2) Az átmeneti segély igénylésekor az Szt. 45. § (1) és (4) be-
kezdéseiben meghatározott feltételek fennállását hitelt érdemlően
igazolni kell.
(3) A segélyt igénylő köteles szociális helyzetének feltárásában
együttműködni az önkormányzattal.

15.§
(1) Az önkormányzat az átmeneti segély megállapítására az Szt.
45. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a
polgármesferre ruházza át.
(2) Az átmeneti segély megállapítására első fokon az (1) bekez-
désben foglaltak alapján a polgármester jogosult, másodfokon
a képviselő-testület |ár el.

16.§
(1) Átmeneti segély nyujtható elsősorban

a) tartós (legalább 1 hónapot meghaladó időtartamú)'betegség,
illetve egyéb méltánylásf igénylő ok miatti jövedelem-kiesés,

b) előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül jelentkező
többletkiadás,

c) elemi kár bekövetkezése esetén.

17-§
(1) Az átmeneti segély - élethelyzettől függően - pénzben és ter-
mészetben rs nyújtható.
(2) Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban

a) tartós élelmiszer,
b) ruhanemű,
c) tüzelő,
d) egyéb fogyasztási cikkek vásárlása,
e) étkeztetés biztosítása,
f) közüzemi díjak befizetése,
g) élelmiszerutalvány biztosítása.

Temetési segély
18.§

(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt tartására köteles hoz-
zátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, il-

.letve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A temetési segélyre való jogosulfság megállapítása szempont-
jából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövede-
lemhatárt a képviselő-testület az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 200%-ában, egyedül élő esetén 250%-ában
állapítja meg.
(3)'Nem állapítható meg temetési segély

a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hoz-
zátartozója jogosult a biztosítási összeg felvételére,

b) amennyiben a kérelmező az elhalt személlyel fartási, élet-
járadéki, vagy öröklési szerződést kötött,

c) annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
6. § alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temefési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél, a Ható-
sági Irodánál kell benyú|tani.
(5) A temetési segély megállapítására I. fokon a polgármester jo-
gosult, II. fokon a képviselő-festület jár el.

19'§
(1) A temetési segély összege legalább 20. 000 Ft, de nem halad-
hatja meg az 50. 000 Ft-ot, mely összeg az eltemettetot illeti meg.
(2) A temetési segély a temetés napját követő 60 napon belül
igényelhető.
(3) A kérelemhez csatolni kell - a család jövedelmének igazolásán
kívül - az halotti anyakönyvi kivonatot, vagy halottvizsgálati iga-
zolványt illetve az eredeti temetési számlát.

Köztemetés
20.§

Az.elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a pol-
gármester az Szt. 48. §-ban meghatározott feltételek szerint gon-
doskodik.

Közgyógyellátás
2Í:§

(1) A közgyógyellátásra való jogosultságról az Szt. 50. § (4) be-
kezdése értelmében a jegyző dönt a Szoc. fv. 49-53. §-ai szerint.
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret a jogosültság időtartamára
kerül megállapításra. Az Szt. 50. § (2)-(3) bekezdése szerinti
jogosultságot és a gyógyszerkeretet 1 8 hónapnál nem régebben
kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani.
(2) Az Szt. 50. § (1 )-(2) békezdésében foglaltakon kívül ezen helyi
rendelet alapján, az a személy is jogosult közgyógyellátásra, aki-
nek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül
elő esetében 250%-át nem éri el és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége eléri, vagy meghaladja a 6. 000, -Ft-ot.
(3) Közgyógyellátásra jogosult továbbá az a 70 év feletti lakos,
akinél, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át meghaladja, de nem éri el a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 400%-át és a havi rendszeres gyógyító
ellátásánük költsége eléri, vagy meghaladja a 6.000,-Ft-ot.
(4) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti ké-
relmet formanyomtatványon'kell benyújtani.
(5) A kérelemhezcsatolni kell a 63/2006. (111. 27. ) Korm. rende-
let 3. § (2)-(6) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a ké-
relmező családjára vonatkozó jövedelemigazolást.
(6) Ugyanezen jogcímen (közgyógyellátás) átmeneti segély nem
igényelhető.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
22.§

A jegyző a Szt. 54. §-ában előírt feltételek fennállása esetén az
egészségügyi'szolgáltatás igénybevétele céljából a szociálisan
rászorult személy részére a szociális rászorultság tényét bizonyító,
1 évig érvényes bizonyítványt állít ki.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések
23.§

E rendelet alkalmazásában
a) jövedelems-az [ 1 a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint

figyelemmel az (1 b)-( 1 c) bekezdésekben foglaltakra - az elis-
mert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aaj a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meg-

határozott, belföldről vagy külföldről származó - meg-
szerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adó-
mentes jövedelmet is, és

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájáru-
lást kell fizetni;

b) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást
nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézmény-
ben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

c) közeli hozzátartozó:
ca) a házasfárs, az élettárs,
cbj a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendel-

kező; a huszonhárom évesnél fiatalább, önálló kere-
settel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint fanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél. fia-
talabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

cc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az au-
tista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfo-
gyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továb-
biakban: fogyatékos gyermek),

cdja 18. életévét be nem töltöttgyermekvonatkozásában
a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa;

d) egyefíülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartás-
ban lakik;

e) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelenfett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége;

f) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-
gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, azöregségi
nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság,
a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjára-
dék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az
öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özve-
gyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi
és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideig-
lenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán ár-
vaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartá-
sáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói
baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli el-
látás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék,
a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottakés nemzeti gondozottak pénz-
beli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermekne-
velési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre
állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyet-



tesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, azápolási
díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgá-
lati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

g) aktív korú: a 1 8. életévet betöltötf, de a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött sze-
mély;

h) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, öz-
vegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élet-
törsa van.

(2) E rendelet 2012. március 8. napján lép hatályba, rendelke-
zéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Aze rendeletben nem-szabályozotteljárási kérdésekben a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (111.7.) számú önkormányzati rendelete

(hatályos 2012. 03. 08. napjától) a 14/2011. (IX.
7.) Kt. rendelenel és a 15/2011. (IX.7.) Kt. rende-

letfel módosítoft, az Onkormányzat 2011. évi
költségvetésérólszóló 2 ,2011. (III. 09. ) számú

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az Allamháztar-
tásról szóló - többször módosítotf - 1 992. évi XXXVIII. törvény 65.
§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Al-
lamháztartás működési rendjéről szóló - módosított- 217/1998.
(XII. 30. ) Kormányrendeletben meghatározottakat - a tervévi köl.t-
ségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1>§
A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tartalé-
kát 23 852 eFt összegben hagyja jóvá."

2-§
A R. 2 számú melléklete helyében, e rendelet 2. számú mellék-
lete l'ép.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-
testületének 7/2012. (111. 7. ) (hatályos 2012.03.08.
napjától) önkormányzati rendelete a talajterhe-
lési díjról szóló 21/2005. (IX. 22. ) Kt. rendelet

módosításról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi D<XXIX. törvény 12. §,
21/A. § és 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
ján a talajterhelési díjról szóló 21,2005. (IX. 22. ) rendeletéf - a
továbbiakban: R. - az alábbiak szerint módosífja:

1-§-
A R. 8. §-a kiegészül azalábbi (5) bekezdéssel:
"(5) A talajterhelési díjat a kibocsátó a 1 1742001 1 5441276-
03920000 számú számlaszámra .köteles átutalás vagy postai
átutalási megbízás útján teljesíteni.'

szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hafályát veszti
Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-tesfületének a
szociális igazgafásról és szociális ellátásokról szóló 14/2003.
(VII. 15. ) Kt. rendelefe és annak. módosításáról szóló 20/2003.
(X11. 5. ), 12/2004. (111. 15), 24/2004. (IV. 05), 29/2004.
(V. 15. 1, 40/2004. (VIII. 15), 5/2005. (111. 15. ) 6/2006. (IV. 20),
11/2006. (VII. 13. ), 14/2006. (XII. 22. ), 1/2007. (IV. 7:),
6/2008. (V. 9. ) ésa 1 1,2009. (111. 27. ), 1 2/2011. (IX.7. ) Kf.
rendeletek.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

A R. 3 számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 5. számú melléklete helyébe, e rendelető. számú melléklete lép.
A R. 5. a számú melléklete helyébe, e rendelef 5. a számú mellék-
lete lép.
A R. 5. b számú melléklete helyébe, e rendelet 5.. a számú mellék-
lete lép.
A R. 5. számú összesítő melléklete helyébe, e rendelef 5. számú
összesítő melléklete lép.
A R. 8. számú mellé.klete helyében, e rendelet 8. szám.ú mellék-
lete lép.
A R. 9. számú melléklete helyében, e rendelet 9. számú mellék-
lete lép.
A R. 12. számú melléklete helyébe, e rendelet 12. számú mel-
léklete lép.
A R. 13. számú melléklete helyébe, e rendelet 13. számú mel-
léklete lép.

3.§
(1) Eza rendelet2012.03.08. napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

2.§
A R. 1. számú mellékletének
"E: az egységdíj (I 20.-Ft/m3)" szövegrésze
az "E: talajterhelési díj egységdíjának mértéke, mely 1 200
Ft/m3"szövegrészre . módosul.

3.§
A rendelet 201 2. március 8-án lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 6/2012. (111. 7. ) (hatályos 2012.04. 15.
napjától) önkormányzati rendelete a szabálysér-

tési tényállások hatályon kívül helyezéséról

Pilisborosjenő Község'Onkormányzatának Képviselő-testülete a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
2012. 04. 15. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése alapján a
254. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve
a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló
9/201 1 . (VI. 8. ) (hatályos 2011. 06. 09. nap|ától) Onk. számú
rendeletét az állatok tartásáról szóló 27/2004. (V. 15. ) számú
KT. számú rendeletét a környezetvédelemről szóló
37/2004. (VIII. 20. ) KT számú rendeletét az egyes helyi közszol-
gáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998. (IV. 23. ) KT.
számú rendeletét a "Pilisborosjenő" név felvételéről és használa-
táról szóló 1 2/2000. (XI. 24. ) KT. számú rendeletét és a közte-
rületek használatáról szóló 8/2008.(VII. 18. ) KT. számú
rendeletét azalábbiak szerint módosítja.

1.§
Pilisbörosjenő Község Onkormányzatának a helyi közutakra tör-
ténő behajtás korlátozásáról szóló 9/2011.(VI. 8. ) (hatályos
201 1. 06. 09. napjától) számú rendeletének 7. §-a hatályátveszti.

2.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának az állatok tartásáról szóló
27/2004. (V. 15. ) számú KT rendeletének 20. §-a hatályátveszti.

.ort W^fQ

2012. május 1-jén lesz 25 éve annak, hogy megnyitotta
kapuit a látogatók előtt a pilisborosjenői Reichel József
Művelődési Ház és Könyvtár.
Ebből az alkalomból fénykép-kiállítás nyílik a ház
életéről, eseményeiről.
Hogy^ minél több szemszögbol tudjuk bemutatni az J
elmúli negyed évszázadot, az Ön segítségét kérjük! Ha
vannak fotói bármely rendezvényről, melyeket a
kiállítás idejére kölcsönadna nekünk, juttassa el
hozzánk április 6-ig!

Interneten a pbjmuvhaz(%gmail.com címre, vagy
személyesen az emeleti könyvtárba

(hétköznaponként 14-18 óráig).

Előre is köszönjük a segítséget!

A művelődési ház dolgozói

3.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának a környezetvédelemről
szóló 37/2004. (VIII.20. ) Kt. rendeletének 29-31. §-ai hatályu-
kat vesztik.

4.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának az egyes helyi köz-
szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998. (IV. 23.)
számú rendeletének 7. ^ és 20. §-a valamint az azt módosító
9/2006. (VII. 13. ) Kt. rendelető. §-a hatályát veszti.

5.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzafánaka "Pilisborosjenő" név
felvételéről és használatáról szóló 12/2000. (XI. 24. ) sz. helyi
rendeletének 9. §-a hatályát veszti

6.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának a közterületek haszná-
latárólszóló-8/2008. (VII. 18. ) Kt. rendeletének 15. § (3)-(4) be-
kezdési hatályukat vesztik.

7-§
A rendelet 201 2. április 15-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

fll
v

MÁRCIUS 31-ÉN SZOMBATON, 9-13ÓRÁIG
SELYEMFESTŐ SZAKKÖRREL VÁRUNK

MINDENKIT
A PILISBOROSJENŐI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KISTERMÉBEN!

A szakkör ára: 1000 Ft/fő + a selyem
anyagköltsége az alkotás nagyságától

függően.

Csak 12 éven felülieknek!



2097 Pilisborosjenő Fő út 1 ó Tel 06-2 6-336-028/130 meilék, vagy a 06-30-596-7573
www. muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com

Aprilis 1.
19óra

Aprilis 11
ISóra

p pp JÁNOS ÚTINAPLOJA
ASierra Nevada túra

.̂.<

t/
^a.KWES w
"s^s^^

< í
1

tíGlti l-BOVST,

^Jw ^

&

aiiatie'

v^

><">..

T

M^H^- NYI Ó
Vasvári Péter

tervezőgrafikus művész

^ Aprilis 12.
>^ 18 óra

u<

.^A-

Április 13.
17. 30 óra

Április 13.
19óra

Et<fclSKü AS
KOr CFRTJ KEREKES TÁNCHÁZ

Április 20.
Aprilis 14.

T7óra

MESEVETÉLKEDO

51BLIA Ápnii, 22.

KÖR
.. ^n9-. 306^0r

^^5^?sa """

^obb-"to( &c'°''r

Április 22.

KEVÉLY KÖRÜLI KERENGÉS
KEVÉLY ALATTI BOLYONGÁS

KirElEPÍTÉSI EMtÉICNAP
Április 28.



Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-
testülefének 9/2012. (111. 12. ) (hatályos

2012.03.13. napjától) önkormányzati rendelefe
a 2012. évi önkormányzati költségvetésről és
a költségvefés végrehajtásának szabályairól

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-tesfülete (,to-
.vábbiakban: képviselő-testület) azAlaptörvény 32. cikk (1) a) és
f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi'D(V. tör-
vény 16. § (I) bekezdésében biztosífott jogkörénél fogva a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi D<V. törvény 91. § (1), az
allamháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. töryény (fovábbiakban
Ahf. ) 23. § (1) bekezdésében, valamint azAht. végrehajtásáról
szóló 368/2012. (XII. 31. ) Kormányrendelet (a továbbiakban
Avr. ) 24-33. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva Pilis-
borosjenő Község Onkormányzatának 2012. évi költségvetésé-
ről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

I. rész

Általános rendelkezések

_1-§
A rendelet hatálya kiferjed Pilisborosjenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testületére, a Képviselő-testület bizottságaira,
a Polgármesteri h-livatalra, valamint az Onkormányzaf önállóan
működő intézményeire.

2-§
(1) A Képviselő-testület az Onkormányzat és intézményei 201 2.
évi költségvetését az 1 . számú mellékletben felsoroltakszerinti rész-
letezésben határozza meg, azAht. 23. § (3)-(4) bekezdése sze-
rinti tartalékok elkülönítetten, a rendelet 9. §-ában foglaltak szerint
kerülnek bemutatásra.
(2) A rendelet mellékletében alkalmazott táblázatokat kell alkal-
mazni zárszámadáskor az Aht. 91 . §-ában foglaltak alapján.

3.§
(1) A Képviselő-testület. a következő költségvetési előirányzat-cso-
portokat, illetve kiemelt kiadási előirányzatokat hátározza meg:

a) Működési kiadások
- Személyi jutfatások .
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatások
- Ellátottak pénzbeli juttatása

b) Felhalmozási kiadások
- Beruházási kiadások AFA-val
- Felújífási kiadások ÁFA-val
- Támogatás értékű felhalmozási és egyéb kiadások

(2) A Képviselő-tesfület a következő kiemelt bevételi előirányzato-
kat határozza meg:

a) Működési bevételek
- Onkormányzati támogatás, intézményi finanszírozás
- Intézményi' működési bevételek
- Onkormányzat sajátos működési bevételei
- Központi támogatások
- Támogatás értékű működési bevételek

b) Felhalmozási bevételek
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek

c) Egyéb bevételek, fámogatási kölcsönök visszatérülése
d) hlifelműveletek bevételei
e) Pénzforgalom nélküli bevételek

II. rész

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és
kiadásainak főösszege

4.§
(1) A Képviselő-testület az Onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az önkormányzati intézmények együttes, 201 2. évi költségve-
tési fóösszegét

525.213 eFtbevéfellel/
525.213 eFt kiadással/ állapítja meg

Ezen belül
felhalmozási bevételeket 28 eFt összegben,
felhalmozási kiadásokat 99.523 eFt összegben,
felhalmozási célú hitelfelvételt 99.495 eFt összegben,
működési bevételeket 425.690 eFt összegben,
működési kiadásokat 425.690 eFt összegben

hagyja jóvá.
(2) Az (I) bekezdésben megállapított bevételek, és kiadások ku-
lönbözeteként megállapított éves költségvetési hiány összege
99.495 eFt, ezen belül a felhalmozási hiány összege: 99.495. eFt.
A költségvetési hiány finanszírozásának bemutatását a 7. számú
melléklettartalmazza.
(3) Az éves várható bevételi és kiadási előirányzatok felhaszná-
lási ütemtervét a 1 3. számú melléklet tartalmazza.

5-§
A4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösz-
szegek megbontását a 2., 2/A. és 2/B. számú mellékletek tar-
talmazzák. A 2. számú melléklet az Onkormányzat együttes
pénzügyi m'érlege, a 2/A. számú melléklet a működési célú, a
2/B. számú melléklet a felhalmozási célú.bevételeket és kiadá-
sokat mutafja be mérlegszerűen.

Az önkormányzat bevételei
6-§

A4. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirány-
zatokszerinti részletezésben a 3., 5/A., 5/B., számú mellékletek
tartalmazzák. A 3. számú mellékleta Polgármesteri h-livatal és az
önállóan mú'ködő intézmenyek bevételeit szakfeladatonként, az
5/A. számú melléklet az Onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az önkormányzat intézményeinek működési célú bevételeif, az
5/B. számú.mellékletazOnkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az Onkormányzat intézményeinek felhalmozási célú bevételeif
mutatja be jogcímenkénti részletezésben.

Az önkormányzat kiadásai
7-§

(1) A 4. § (1) bekezdésben megállapított kia^lásokat kiemelt elő-
irányzatok szerinti bontásban a 4. és 6. számú melléklefek tartal-
mazzák. A 4. számú mellékletben találhatók a Polgármesteri
Hivatal, valaminf az önállóan működő intézmények kiadási elő-
irányzatai, a 6. számú mellékletben pedig az Onkormányzat ki-
adási előirányzatai, szakfeladatonkénti részletezésben.
(2) A 6. számú melléklet részletező táblái az alábbiak:

6/1 Altalános tartalék és Céltartalékok
ó/2. Kiadói tevékenység
6/3 Rendszeres szociális ellátások
6/4 Eseti szociális ellátások
6/5 Egyéb szociális ellátások
6/6 Közutak üzemeltetése

6/7 Hulladékgazdálkodás
6/8 Város- és községgazdálkodás
6/9 Közvilágítási feladatok
6/10 Egészségház, állategészségügy
6/1 1 Atadott pénzeszközök, támogatások

8.§
A Képviselő-testület az Onkormányzat felhalmozási kiadásait be-
ruházási feladatonként, valaminf felújítási célonként a 6/6. és
6/7. számú mellékletek szerint állapítja meg.

Tartalékok
9.§

A Képviselő-testület a 6/1. számú melléklet szerint
a) az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére

5.000 eFt összegű általános tartalékot,
b) a mel.léklefben meg|elölt célokra 40.000 eFf összegű cél-

fartalékot hagy jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok, EU-projektek
10.§

Az önkormányzafnak jelenleg nincsenektöbbéves kihatással |áró
feladatai. A bevételek és kiadások következő két évre várható
alakulását a 1 1. számú melléklet tartalmazza.

Körvetett támogatások
n.§

A Képviselő-festület a 201 2. évi közvetett támogatásokat, azok
jellege, mértéke és összege szerinti részletezettséggel a 12.
számú mellékletalapján hagyja jóvá.

III. rész

A költségvetés készítésére/ végrehajtására és
módosítására vonatkozó szabályok

12. §
(1) Az Onkormányzat, valamint önállóan működő intézményei és
a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költségvetés alapján gaz-
dálkodnak, .a vonatkozó jogszabályok szerinti követelmények szi-
gorú betartása, valamint maximális takarékosság mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit a
kölfségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott ki-
adások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél, a tervezett bevételek elmaradása
nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás
(intézményi finanszírozás) növekedését. A tervezetf bevételek el-
maradása, a tervezeft kiadási előirányzatok arányos csökkenését
vonja maga után.

13.§
(1) Az Onkormányzat a költségvetési rendeletében jóváhagyott
bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a közöttük tör-
ténő átcsoportosításról e Rendelet 1 6. §-ában foglalt kivételekkel,
a Képvisejő-testület dönt.
(2) Amennyiben év közben az Onkormányzat vagy költségvetési
szervei, a Rendelet elfogadásakor még nem ismert többletbevé-
telhez jutnak, vagy a bevételek teljesülése elmarad a tervezettől,
a polgármester erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képvi-
selő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
módosítja rendeletét az alábbiak szerint:

a) az első negyedévről a májusi képviselő-testületi ülésen a
március 31-i, .

b) a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i,
c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelőzően a

szeptember 30-i,
d) az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i

állapotnak megfelelően.
(3) Amennyiben év közbeni jogszabályváltozások miatt-a helyi
önkormányzatokat illetően - egyes támogatások, állami hozzá-
iárulások.zárolásra kerülnek, vagy többlettámogatás kerül jóvá-

hagyásra, az intézkedés kihirdetéséf követően a Rendelet módo-
sífását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §
(1) A költségvetési szervek a költségvefésükben jóváhagyott kiadási
és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a ki-
adási előirányzataikon belül átcsoportosításokat hajthatnak végre
a (2)-(5) bekezdésben foglaltak betartása mellett.
(2) Saját hatáskörű átcsoportosítás nem irányulhat a személyi jut-
tatások előirányzatának növelésére, kivéve az Ávr. 36. § (2) be-
kezdésében foglaltakat.
(3) A költségvetési szervek a többletbevételeiket saját hatáskörben
többletkiadásokra felhasználhafják. E § alkalmazásában, több-
letbevétel a költségvetési szerv intézményi bevételeinek eredeti
előirányzatán felül teljesült bevétel.
(4) A költségvetési szerveka támogatásértékű bevételeik valamint
a véglegesen átvett pénzeszközökből szárm'azó többlet-bevéte-
leiket - a kapcsolódó célnak megfelelően - saját hatáskörben fel-
használhatják.
(5) Az'önállóan működő költségvetési szervek sa|át körű előirány-
zat-módosításaira csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátá-
sára kijelölt költségvetési szerv gazdasági szervezetének
tájékoztatása és előzefes egyeztetés után kerülhet sor. A polgár-
mester gondoskodik, a gazdasági szervezet javaslata alapján a
módosítások előterjesztéséről a Képviselő-testület felé, a soron kö-
vetkező rendeletmódosítás időponfjára.
(6) A normatív állami hozzájárulásokat meg'alapozó feladatmu-
tatók évközi változásáról, azok csökkenése esetén tárgyév április
25-ig, július 25-ig, október 1 0-ig, azok növekedése esetén leg-
később július 25-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az
igénylésért felelős Gazdasági Iroda vezefője részére adatot szol-
gáltatni.
(7) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz
kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalqpozó mu-
tatószámokvalóságfartalmáert, a normatív elszámolásokhoz szük-
séges dokumentumok helyességéért.

A költségvetési előirányzatok évközi módosításá-
nak nyilvántartása

Adafszolgáltatás az előirányzat-módosításokról
15.§

Az intézmények a sajáf hatáskörukben végrehajtott előirányzat-
módosításaikról havonta, a fárgyhót követő hó 10-éig a költség-
vetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben -
nyilvántartásaikon alapuló -adatot kötelesek szolgáltatni a Pol-
gármesteri h^ivatal részére az e rendelet 15. számú mellékletét
képező adatlapon.

16. §
A Képviselő-testület, illetve bizottságainak saját hatáskörű előirány-
zat-módosításait a 15. §-ban meghatározott időpontokban hagyja
|övá.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos
külön rendelkezések

17-§
A Képviselő-testület a Tartalék - Altalános tartalék és Céltartalék
összege - terhére történő átcsoporfosítás jogát a Képviselő-testület
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/201 1. (XI.9. ) (hatályos 201 1. 11. 10. napjától) számú ren-
deletének57. § (2) a) pont és 2. számú mellékletA) pontVII. /1.
alpont felhatalmazása alapján az általános tartalék 8%-a, a cél-
tarfalék 2%-a.erejéig a polgármesterre ruházza át a felhasználást



követő negyedév második képviselő-testületére előterjesztendő, a
felhasználásról szóló polgármesteri beszámoló terhe mellett.

18. §
(1) A 201 2. évi Céltartalék fennmaradó összege, sikeres óvoda-
pályázat esetén nem csoportosítható át semmilyen más célra.
(2) A civil szervezetek támogatására elkülönített és nem nevesített
támogatások (elkülönített pályázati alap) elosztása és kifizetése
civil szervezetek részére 201 2. 03. 3 1-ig kiírandó pályázat,
annak feltételei és a benyújtott kérelmek alapján történö elbírálás
alapján történik.

IV. rész

Számlavezetésre és a gazdálkodásra
vonatkozó szabályok

19. §
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának, számlavezető pénz-
intézete az OTP Nyrf. 1 054 Budapest, Báthory u. 9. szám alatti
ftókja. Az önkormányzat intézményei önálló fizetési számlával
rendelkeznek.

20. §
Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdál-
kodó intézmények részére az önkormányzat, havonta biztosítja
a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzat 1/12-ed részét,
mely minden hónap 2. napján átutalásra kerül az intézmény fi-
zetési számlájára.

21.§
(1) Az intézményeknél, havonta, az intézményi kiutalt keretösszeg
erejéig, a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, arányosan
történik a felhasználás.
(2) Az intézményi havi pénzmaradvány összege a következő havi
finanszirozási keret összegét növeli.
(3) Az év végén megmaradó pénzmaradványról, annak követ-
kező évi felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a 201 2. évi
zárszámadási rendelet elfogadásakor.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-
testületének 8/2012. (111.7. ) (hatályos

2012.03.08. napjától) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből
szolgáltatott ivóvízért/ a közüzemi csatornamű

használatáért fizetendő dijak megállapításáról/ a
díjalkalmazás feltételeiről szóló/

az 5/2006.(IV.20.), a 2/2007.(IV.4.)/
az 1/2008. (1. 18.)a 17/2009. Kf.

és a 20/2011. (X11. 7. ) (hatályos 2012. 01.01. napjától)
rendeletekkel módosított 2/2005. (11.28. ) Kt. ren-

delet hatályon kivül helyezéséről

1.§
Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatött ivóvízért,

22. §
Az intézmények a Költségvetési törvény 5. számú melléklefe alap-
ján igényelhető központosított előirányzatokkal, valamint a 8,
számú mellékletében felsorolt, normativ, kötött felhasznólású állami
támogafásokkal jogcímenként az éves költségvetési beszámoló
keretében kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány
elszámolásának keretében az intézményt meg nem illefő rész fe-
dezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkülöniteni. Ha a
támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból
késedelmesen történik, akkor az Avr. 104-107, §-ai értelmében
keletkezett kamatfizetési kötelezettség az intézmény költségvetését
terheli.

V. rész

Vegyes és záró rendelkezések
23. §

A költségvetés végrehajfása során tárgyévi fizetési kötelezettség
a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható - figye-
lemmel a bevételek teljesülési ütemére is - és kifizetések is ezen
összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).

24. §
A Képviselő-testület a 2012. évi létszám-előirányzatot a Polgár-
mesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények szerinti bontás-
ban a 14.. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §
(1) Ez a rendelet a 201 2.03. 1 3. napján lép hatályba, rendelke-
zéseif azonban 2012. január 1-|étől kell alkalmazni.
(2)Jelen rendelet hatályba lépésével hatályátyeszti azátmeneti gaz-
dálkodásról szóló 2/201 2 (201 2. I. 1 1. ) Onk. számú rendelet.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapí-
tásáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló, az 5/2006. (IV. 20. ),
a 2/2007. (IV.4. ), az 1/2008.(1. 18. ) a 17/2009.Kt. é,s a
20/201 1 . (X11. 7. ) (hatályos 201 2. 01. 01. napiától) rendeletekkel
módosított 2/2005. (11. 28. ) Kt. rendeletét hatályon kívül helyezi
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1. évi CCIX. törvény 65-
6ó.§-ainak rendelkezésére tekintettel, mivel az Onkormányzat
díjhatósági jogköre a víziközművek tekinfetében megszűnf.

2.§
(1) E rendelet 2012.03.08. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondos-
kodik.

Pa/csi' Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. /'egyző s. k.

"Itt a tavasz, amit mindenki nagyon várt. A rügyező és
lomfakadás előtt virágzó fák, cserjék, a hagymás és
egyéb kora tavásszal virágzó lágy szárú növények, mind
a természet harsogó tavaszi pompájának tanújelei.
Mint tudjuk a húsvét napjainkban a keresztények legfon-
tosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a
tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy áp-
rilis hónapban, a Hold állásának megfelel en tartanak.
Már a korai kereszténység idején, a III. században is ün-
nepelték de egységes időpontja csak VIII. századra válf
általánossá. " Sági Kati

Sági Katival avagy Virágos Katival, ahogy a faluban min-
denki ismeri beszélgettem a tavaszról és a virágokról.
Kiderült, hogy nem egyből talált rá erre a gyönyörű szak-
mára. h-liszen az általános iskola elvégzése után aranyhím-
zőként tanult a Váci utcában, ahol ha hiszik ha nem,
mindössze 20 évenként tanítanak ki 2-3 embert. Esztergom-
ban található például püspöki palást, 'melyet még ő resfau-
rált, de ruhák gyöngyözésével, pilóta sapkák hímzésével is
foglalkozott. Edesanyja ápolása azonban pár év múlva kö-
zelebb szólífotta a faluhoz és így került az itteni óvodába
mint dadus. Majd 1 ó év után úgy érezte, hogy megint vál-
tania kell. Mégpedig a virágkötészetfelé. Elhatározta, hogy
virágköfőként tanul tovább és nemsokára meg is nyitotta
boltját itt a falu szívé.ben.

A tavasz/ hogy jelenik meg
a virágkötészetben?

A húsvéti ünnepkörrel összefüggő virá'gkötészet szorosan
kapcsolódik a tavaszhoz. Az ünnepkörhöz tartozó ünnep,
a virágvasárnap melynek hagyományos növényei azolajfa
ág és a pglmalevél, de hazánkban ezen növények hiánya
miatt, borkavirágzatú növényeket használunk Pl. Rezgő
Nyár (Populus tremula), Kecskefűz (Salix caprea). Ezeket a
növényeket a virágvasárnapi mise előtt megáldják, ez a
barkaszentelés. A Húsvét és a tavasz jellegzetes virágai a
nárcisz, a fulipán, a jácint, az írisz, a primula és az árvács-
ka. Egy másikfontos keresztényszimbólum a húsvéti tojás,
mely a sírjából feltámadó Krisztust jelkepezi, és szintén meg-
jelenik a virágkötészetben.

Milyen virágokat
ajánlasz nekünk az ünnepekre?

Húsvétkor díszífheti otthonát különböző hagymás növények-
ből (tulipán, jácint, nárcisz, fürtös gyöngyike, krókusz,) vagy.
primulából összeállított és azokkal beülfetett tavaszi hangu-
latú fonotf kosarakkal. Vázadíszként használhatunk barka-
ágakból (Salix caprea), vörösgyűrű som vesszőből (Cornus
sanguinea) álló kompozíciót, melyet kifójt és megfestett to-
jásokkal ékesithetünk. Aszfalunkategyszépen komponáltta-
vaszt idéző húsvéti asztaldísszel dobhatjuk fel.

Számodra mit jelent ez a csodás évszak?

A virágok szépsége, színei és az illatok inspirációt adnak
minden gondolatomhoz-. A tavasz illatai kellemes hangulatot
keltenek és régi szép emlékeket idéznek fel bennem. Látván
a természet megújuló erejét mindig új reményeket, új gon-
dolatokat és erőt adnak az élethez. Egyszóval a tavasz fel-
idézi a múlt szépségeit, és előre vetíti a |övő lehetőségeit.
A virágok és a szép kompozíciók boldogabbá teszik a min-
dennapjainkat, színeket és kellemes pillanatokat hoznak a
szürke hétköznapokba, megszépítik az otthonunkat, az ün-
nepnapoknakvalódi jelentőséget adnak és igazi piros betú's
nappá varázsolják azokat.

Látszik/ hogy nagyon szereted a szakmád,
búcsúzóul kérlek mesélj a szépségéről.

Ez a vélemény teljesen szubjektív, de úgy érzem és gondo-
lom, hogy a virágokból készült alkotások többet árulnak.el
a "virágkötő művész" jelleméről és érzésvilágáról, mint bármely
más művészeti ág. Megmutatják, alkotójuk kreativitását, ér-
zelmi viszonyát a formákhoz és a színekhez. Ezekben az al-
kotásokban fejleszfi ki egyedi és összetéveszfhetetlen stílusát.

Csoknyay Adrienn riportja

"Tegye kellemessé mindennapjait egy csokorral, vagy egy pár szál yirággall

Szeretetteljes boldog húsvéti ünnepeket kívánok!" Katí Virág
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Jól sikerült az idei farsangi mulatságunk is. Február 14-én
az alsós gyerekek rönkhúzással indították a rendezvényt,
és jó hangulatban búcsúztatták el a telet. Ismét ragyogó
ötleteketláthattunkazosztályoktól. Csaba bácsi hajóskapitány
fedélzetén az Allatkerti útmutatót jelenítették meg. Xénia
porondmester néni vezényletével szédületes cirkuszi bemu-
tatót izgulhattunk végig. A kötéltáncos nem esett le a kö-
télről, a nyúl előkerült a kalapból, és a bátor oroszlán is
átugrott a karikán. A táncoslábú bések Márta néni segít-
ségével fergeteges kalóztáncot lejtettek. llike néni csapata
rekordot döntött dominó felállításból. Dóra néni csibéi ki-
keltek, és tojáshéjjal a fejükön ropták. A jelmezes bemu-
tatókat kiegészítette a sok-sok játékos ügyességi program.
Nagyon népszerű volt az arcfestés, de sokan kézműves-
kedtek, vagy a játszószobában mulatták az időt. A büfében
a sok finomság fogyott, köszönet a segítőknek. A színes ka-
valkádról sokfénykép készült, melyek magukért beszélnek.

Sakk szakköri lehetőség
Az iskola a sakkozni tudó és (megfelelő számú [elentkező esetén) nem tudó gyermekek részére fizetős sakk szakkört

szervez, heti egy alkalommal. A szakkör minden pénteken 14:00-14:45-ig tart (helyszín: a 3, osztályos terem).
A foglalkozást Bognár Anna, külsős sakkoktató tart|a. A szakkör ára (év végéig) - legalább 1 2 fő jelentkezése esetén -

9. 600 Ft/fő, amelyből 2. 000 Ft-ot a Nebuló Alapítvány személyenként átvállal.
A fennmaradó összeget két részletben lehet befizetni.

Interaktív tábla a lapíhfánynak kös önhető

tsmételten bebizonyította az iskola közösségének szülői gárdája, hogy ha valami jó dolog indul útjára, akkor
azt érdemes támogatni. A 2010/1 1 -es tanév második félévében bontakozott ki belőlünk egy ötlet: Mi lenne,
ha diákjaink figyelmét egy digitális tanterem berendezésével erősítenénk a tanítási órákon? A tavalyi év isko-
lagáláján és az idei tanév András-napi bálján gyűjtést szerveztünk egy interaktív tábla és kellékei beszerzésére.
Mára már büszkén mondhatjuk, hogy az ötlet megvalósult. Ez év február óta digitális táblán okulhatnak diák-
jaink; illetve pedagógusaink új távlatokat nyithatnak tanítványaik előtt.
Köszönet jár érte minden segítőnknek, akik a Nebuló Alapítványon keresztül támogatták elképzelésünket.

Kérjük, adója 1 %-ával továbbra is segítse a pilisborosjenői iskolás gyerekeket!
A Nebuló Alapífvány adószáma: 18677557-1-13

Támogatását hálásan köszönjük! Onnek nem kiadás, nekünk nagy segítség!!!

Köszönettel: az általános iskola tantestülete

SK (Felsős farsang)

Sejtettük, hogy Feketeszakáll és cimborái az iskola körül ólálkodnak, mert a nyugtalanitó jelek
egyre szaporodtak. Az aulában felvonták a' halálfejes lobogót, a be|árat fölött félszemű kalóz-
bábu díszelgett, végül a farsang délelőttjén a német és matematika órákon is karddal, pisztollyal
felfegyverzett kalózok vették át az uralmat, beszélő papagájukkal a vállukon.

De mégsem bántuk meg,
hogy nálunk kötöttek ki!
A farsangi büfében részesülhettünk a kalózok lakomájá-
ból, a sorversenyeken találkozhaftunk a rettenetes óriás-
polippal, kipróbálhattuk, milyen az élet falábbal,
palackpostánk érkezett, és tutajon evezhettünk a Kincses-
sziget felé.
A kincskereső játékban megkaparinthatták a kalózok kin-
cseit azok, akik válaszolni tudtak a zord tengeri rablókról
szóló kérdésekre.

Tényleg, Onök tudják/ hány felesége
volt Feketeszakállnak?

rams ünet míatt...
^ ^ A februári napok rendkívüli hideggel jártak. Az ELMU megküldte hivatalos értesí-

tését, mely szerint iskolánkban két napon is áramszünet lesz. Nem egyszerű ilyen-
kor gyorsan programot szervezni, de megoldást kellett keresni, hiszen ilyenkor
riincs világítás, és a fűtés is leáll, mert a keringető szivattyú áram nélkül nem mú'kö-
dik. Ugy döntöttünk, högy iskolán kívüli programokat szervezünk. Felsőseink'a
Csodák Palotájában rendkívüli fizika órákon vehettek részt, alsósainknak pedig,
egy nagyon kedvező ajánlatnak köszönhetően, az Elevenparkban tarthattunk
megunhatatlan, hihetetlen élményt nyú|tó testnevelés órákat. Természetesen nem
szükséges áramszünet ahhoz, hogy iskolán kívüli programokat szervezzünk, de
ezen alkalommal a kényszer emlékezetes programokat valósított meg.

erülj, terülj as7t
Idén más időpontban, "Torkos csütörtök" napján került sor erre a nagysikerű rendezvényünkre. Alsósaink
még érthetően nem vállalják be a tözést, de gyümölcssaláta készítésében, a zöldségek darabolásá-
ban, szendvics készítésében már profik. Bár idén sem hiányzott a tejszínhabos, csoki öntetes, színes
cukorkákkal megszórt "csoda", a többség mégis megfelelt az eredeti kiírásnak, mely szerint egész-
séges ételeket kellett készíteni. Elárulom, hogy az idei kínálatok a következők voltak: süni (kenyérbe
szúrtfasírtdarabkák), répakrémes szendvics, gyümölcskoktélok, gyönyörű dí-
szítések, a saláták minden asztalnál tökéletesek voltak, mosolygós szendvi-
cseket ehettünk... és elkészült a zsűri mosolya című alkotás is (Két almaszelet
között sajtfogak. ) A lakoma alatt minden elfogyott, a gyerekek jóllakfak. Vi-
taminokban gazdag délutánt tudhatunk magunk mögött.
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Az állatokban élősködő férgek képesek az emberben'is megbete-
gedést okozni. Az kutyákban, macskákbon előforduló bélférgek
döntő többsége két nagy csoportba tartozik:
fonálférgek (orsóférgek, kampósférgek és ostorférgek),gqlandfér-
gek. A fertőzött állatok féreg- és peteürítése súlyos emberi megbe-
tegedéshez vezethet. A gyerekek különösen nagy veszélynek'
vannak kitéve (állatok simogatása, 'puszilgatása, kéz szájba vé-
tele, kézmosás hiánya), ezért kisgyermekes családokban a|ánlott
az állatokat negyedévente féregteleníteni. A férgesség humán vo-
natkozásai miatt - az éves kötelező veszefteég elleni vakcinázás-
hoz hasonlóan - a |ogszabályok évente egyszeri kötelező
féregha|tásról rendelkeznek.

Általános tünetek
A fünetek kölyökkorban a legsúlyosabbak, a fertőzöftség a
kiskutyáknál elérheti a 70%-ot is. Feszes, kerek has, lassú fejlődés,
esetenként féregürítés jellemezheti. A felnőtt férges állatok rendsze-
rint nem mutatnak tüneteket. A "szánkőzás" gyakori kísérő tünet
lehet, de ezt okozhat|a. a kutya bűzmirigyének gyulladása is. hla
egy kutya (macska) bélsarában nem látni bélférget, az még nem
jelenti azt, hogy nincs az állatban.

Fertőződés
A fertőződésnek a féreg fajától függoen különféle módjai ismertek:
petével vagy lárvával szájon át, köztigazda állatok (egér, bolha,
madarak), nyers hús elfogyasztásával, születés előttazanyaméhben,
szoptatás során az anyatejiel,ép bőrön keresztül. Az emberek leg-
gyakrabban szájon át, nagyon ritkán bőrön keresztül fertőződhetnek.

Orsóférgek
Súlyosan fertőzött kölyköknél gyakori az aceton- (körömlakk-le-
mosó) szagú lehelet, a "pókhas", remegés, eszmélelvesztés. A ku-
tyakölykök már az anyaméhben fertőződhetnek orsóférgekkel
(macskakölyköknél ez még vifatott). h-lazai vizsgálatok szerint a la-
kosság 20-40%-a átesett már életében orsóféreg-fertőzésen. A szá-
jon át felvett petékből az ember bélcsatornájában kiszabadulnak
a lárvák, majd a bélfalon áthatolva és a vérkeringéssel szétszó-
ródva különféle tüneteket okozhatnak (köhögés, látászavar, stb. ).

Kampósférgek
Nagyfokú fertőzöttség esetén emésztőszervi tüneteket, sőt komoly vér-
veszteséget is kiválthatnak kedvenceinkben. Emberekben a bőrön
áfbejutó lárvák bőrtüneteket (bőrpír, viszketés, kiütés) okozhatnak.

Kutya ostorférge
Az emberekre nem veszélyes a kutya ostorférge, de kutyáink-
ban gyakori, legtöbbször fogyást, váltakozó hasmenést, rossz
kondíciót okozhat.

Galandférgesség
A galandférgeknek köztigazdára (rágcsálók, juhok, vadállatok)
van szükségük fejlődésükhöz. Az uborkama képű alandfére
köztigazdája a bolha, ezért galandférgesség esetén bolhairtásra

is szükség van. A kutya fertőződése a galandféreg lárváját hor-
dozó bolhák (és tetvek) szétrágásával következik be. A kife|lett ga-
landférgek az állatokban elvétve okoznak tüneteket; a
rízsszemre emlékeztető féregízek azonban kivándorolhatnak a
végbélnyíláson át, amely viszketéshez ("szánkázáshoz") vezethet.
Az ember egészsége szempontjából a legveszélyesebb a kutya
és a macska echínococcosísa,. amelyet az ún. haromta ú a-
landférea és a rókák ötta ú alandfér e okozhat. A lárvák a kü-
lönböző szervekben nagy, folyadékkal telt tömlőszerű képleteket
hozhatnak létre, amelyek különféle tüneteket okozhat.

Mit tehetünk a bélférgesség
megelőzése érdekében?
Rendszeresen féregtelenítse (csökken az állatok és a tulajdonosok
úirafertőződésénekesélye!) és bolhátlanítsa (köztigazda!) kedven-
cét.. Mosson kezet az állattal történő foglalkozás után (a szőrön
férgek fejlődési alakjai tapadhatnak meg!). Utcai cipő|ét az ajtó-
nál vesse le (talpán féregpeték és lárvák lehetnek!). A macskaalmot
naponta cserélje, kutyá|a ürülékét gyűjtse össze. A használaton kívüli
homokozót fedje le (a macskák szívesen ürítenek a homokba!).
Ne etesse nyers hússal állatát (erdőben sétáltatott ebeket ajánlott
háromhavonként féreg-hajtani!). Patakok, források vízéből ne
igyon; nyers gyümölcsöt, zöldséget kizárólag mosás után fogyasszon
(szennyezettek lehetnek kutya-, macska-vagy rókaürülékkel!).

Féregtelenítésí alapelvek, gyógyszerek
Több állat (kutya, macska) együttes tartása esetén, egyszerre
féregtelenítse őket, mert így csökkenthető az oda-vissza fertőzés
veszélye ("ping-pong effektus"). Ha kedvence székletében lát fér-
get, akkor a féregtelenítést 2 hét múlva meg kell ismételni
(a gyógyszerek csak a felnőtt féregalakokra hatnak!). A szuká-
kata vemhesség előtt és alatt, kískutyafcaf(kismacskákat) két-
hetes kortól elválasztásig 2 hetente, majd féléves korukig 4 hetente
féregtelenítsük kombinált (széles spektrumú) szerekkel. Természetes
alapanyagú szerek vagy más alternatív módszerek sajnos csak kis-
mértékben hatnak a bélparazitákra (a fokhagyma és egyéb gyógy-
növények főleg a külső paraziták ellen mutatnak kisfokú
hatékonyságot).

Kockakutya Allatorvosi Rendelő
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 45. Nyitva tartás - Kedd, Csütörtök: 17-19h,
Szombat: 10-12h Házhoz kiszállást vállalok!

VESZEnSÉG ELLENI OLTÁS AKCIÓUÍ ingyenes féreghajtós
nyugdijasoknak +15% kedvezmény az oltás árából
Az ebek éves kötelező veszettség elleni vakcinázását az állattulajdonosok
bármely, általuk szabadon választott magán-állatorvossal elvégeztethetikl
A KEDVEZMENYES CHIPPEZÉSI AKCIÓ (2450 Ft) A PILIS-
BOROSJENÖI ŐNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
FOLYTATÓDIK!!!

bil: 06 70 605 6166
www. kockakufya. hu

A Schrofh terápia egy három dimenziós kezelési eljárás,
melyet a gerinc fiziológiástól eltérő görbületek kezelésére
alkalmazunk.'
A kezelési módszert Katarina. Schroth fejlesztette ki az
1900-as években aki a nagyfokú gerinc problémáit pró-
bálta enyhíteni ezzel a technikával.
A kezelés alapötlete egy félig leereszteft labda láttán szüle-
tett, melyet megnyomva a másik oldalán kidudorodik. A
labda elvét kivetítette a mellkasra és megpróbálta tudatosan
irányítani a légzést, miközben izomfeszítéseket és nyújtózást
alkalmazva az elfordult csigolyákat a fiziológiás helyzetbe
visszahúzva hosszútávon jelentős eredményeket tudott elérni.

A gerincet alkotó csigolyák a test középvonalaban helyez-
kednek el és folytonos összeköttetések (szalag, ízület) révén
szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A gerinc kettős "S'
alakú görbületeinek fontos szerepe van a fizikai terhelhe-
tőség és stabilitás szempontjából. Ezeknek a görbületeknek
a megváltozása (fokozódása, kiegyenesedése), szerkezeti
eltérése később degeneratív elváltozásokhoz vezethet.

A gerincferdülés kialakulása sajnos nem előzhető meg,
nagy százalékban gyerekeknél, ismeretlen okok miatt alakul
ki, de időben felismerve és kezelve a növekedés befejezé-
séig jól korrigálható, a romlás megszüntethető és kisfokú
görbület esetén teljes gyógyulás érhető el. Persze ehhez ko-
moly együttműködésre van szükség a gyermek, orvos, orto-
péd' műszerész (nagy görbület esetén fú'ző szükséges) és a
család részéről.

Indikációs terülefek:

. Scoliosis (gerincferdülés)

. Scheuerm'ann-kor

. degeneratív gerincbetegségek

. csigolya és tartási problémák (lapos-görbe hát, Bekterew-kór)

A terápia egyénre szabottan a görbületekhez adaptáltan
megfelelő testhelyzetek alkalmazásával, eszközök segítsé-
gével történik. Fontos a beteg aktív részvétele, ezért 7-8
éves kortól ajánlott, melyet megtanulva a hétköznapi tevé-
kenységekbe beépítve egy életen át napi 24 órában vé-
gezhető. Elsősorban 10 Cobb fok fölötti gerincferdülés
esetén javasolt, de ezzel a technikával jól kezelhető a
hanyag tartás és egyéb degeneratív gerincbetegségek is.

Személyre szabott egyéni és csöportos foglalkozások, ke-
zelések (gyógytorna, Schroth terápia, kondicionáló torna,
kismamatorna, masszás, mágnesterápia, fizikoterápia,
Prana terápia...)

Tornaterem címe:
Pbj. Málna köz /a. , Tel: 06 20 228 5560
Várok minden kedves érdeklődőt!"

napforgc
Gyógytorna, Massz



Juhdsz Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadas afóldi tájakon,
Mezök smaragdja, nap tüzében égö,
Te zsendülő és zendülopagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektöl harmatos dalom:
Szívemnek máragyász is röpke álom,
Saz élet: gyözelem az elmúUson.

Húsvét, örök legenda, draga zálog,
Hadd ringa. tózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,

ÖregFausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tünt nemzedék,
Én daltjövendőhúsvétjára zsongok,,
És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden barangot,
.S' betölt e Hásvét majd minden reményt.
Addig zöld agban éspiros virágban
Hirdesd világ, hogy új fóltámadás van!

\.

Ezúton köszönöm mindenkinek, akik férjemet utolsó útján elldsérték,
és sírjára vlrágot helyeztek.

Köszönettel: Lengyel Ottóné és családja

Pilisborosjenő, 2012. 03. 12

+

+

+

+

+

Megbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugatmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkket és
távfelügyeletí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

/eletí csatlakozás, hatasztott fízetési konstrukció
s, komoly műszaki háttér
ás az círszág egész területén
3rt háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
ig, átlandó, közvetlen ügyfélszolgálat
lyek, konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereink már 990 t-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio'E&hu. 4s.com e-mail
címre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszüksége leszl

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

Berkiné Fehér Eva
okl. gyógytornász, fízioterapeuta

Mágnesterápia(allergia , műtét elő-, utókezelés,
mozgásszervi problémák.
Fizikoterápia (fájdalomcsillapítás, izomstimulálás.
Masszás (izomlazítás, nyújtási technikák.
Egyéni torna(agyvérzés, sérülés, műtét utáni
rehabilitéció, tartásjavítás, Schroth terápia)
Prána terápia
Csoportos foglalkozósok (gyerek, felnőtt torna)

Kismamatorna: A helyes légzés, relaxálás
alapjait megtanulva,az izmok megerősödésével
aktívabban részttudnak venni a zülésben (izomerősítés,
relaxálás, pilátes és gyógytorna gyakorlatokkal)
hlétfőn és csütörtökön 17. 45-1 8. 45-ig

Kondicionáló gerinctorna: A helyes tartás
megtanulása, tartóizmok erejének növelése, gerinc
rugalmasságának megtartása az egyéni panaszok
figyelembevételével (pilates, jóga,gyógytorna
gyakorlatikkal) Szerdán és pénteken 9:00-10:00-ig,
Hétfón és Csütörtökön 19. 00-20. 00-ig

Helyszín: Pbj. Málna köz 1/a
napforgo-gyogytorna. hupont. hu
SZUKSEG ESETEN HAZHOZ IS MEGYEK!

06 20 228 5560
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Kiemelt a'ánlataink. Válsá ide'ére alacson fenntartási költsé el:

Erdőszéli, mesebeli házikó nagyméretű, igény esetén bővíthető telekkel:
Lakóterület 32 m2. Telek mérete: 1497 m2.
Pilisborosjenőn közvetlenül á Kevélyhegy lábánál az
erdőszélen található ingatlan. A telek 25 m szélességű,
6 m szélességű magánúton keresztül közelíthetó meg.
A telken 32 m2-es állandó lakóházként használt épület
áll. Vízellátás 30 m mély fúrt kútból megoldott, a fűtést
búboskemence biztosítja. Melléképületek: 40 m2-es
garázs, fatároló. A kert enyhén lejtős, panorámás,
gyümölcsfákkal beültetett. A kertben 3m x 6m-es,
1,4 m mélységű medence is van. Ára: 16,8 mFt

Uj építésu, "A" minősítésű, energiatakarékos otthonok:
-Uj építésű ikerházak kis kerttel Pilisborosjenő

központjában, a Kántor utcában, 2012. I. negy-ed-
év végi átadással, változatos elrendezéssel, igényes,
kulcsrakész kivitelezéssel eladók. Árak:
Iszintes 45 m2+garázs(+beépíthet6 tetőtér) 28 mFt,
2szintes 107 ms-es, nappali+3háló+2fürdő 35 mPt
Extrák: 20 cm hőszigetelés, rendkívül takarékos
fűtés: léghőszivattyú +kombinált fal és padlófűtés,
panoráma. Telek mérete : 376 m2/ ikerhéz fél.

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos,

építészmérnök

Pilisborosjenő
Templom út 2.

Bi anságl az

SAIADI ^APK Zl ÉS
ÁTSZÓHÁZ
06/30/3694065

www. kistucsok-napkozi. hupont. hu

Már 6 hónapos kortól várom
leendő kispajtásaimat

. BOLCSIS, és 2 éves kortól OVIS jellegú'
CSALADI NAPKOZIMBE, de jöhetnek nagyobbak is

DELUTANI NAPKOZIBE akár 14 éves korig.
Szeretetben gazdag, családias légkört biztosítunk

a hozzánk érkező gyermekeknek. Célunk a játékos tanulás,
fejlesztés, kiegyensúlyozott, boldog hétköznapok kialakítása.

Igény szerint szállítás is megoldható.

Már most lehet jelentkezni a nyári napközis táborokra.
201 2. |únius 1 8-tól egész nyáron 5 napos turnusokban

(hétfőtől-péntekig) napközis tábort szervezünk.
Programjaink: kézműves foglalkozások, heti egy

alkalommal kirándulás a környéken, és sok-sok |áték.
Ar: 1 8. 000,- Ft/hét 'telies ellátással.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.
Jelentkezés:

Stampf Eleonóra 06/30 369 4065

Ez a szórólap a szerelési költségből számitott

-Tetepités hűségnyilatkozatnélkül
. Havklij4400Ft
- Csattakoztatási dQ nincs

-os

kedvezményre jogosít

KIVONULOSZOLGÁLATTAL!

p*"*

4 DARABOS INFRÁS SZETT
URHADÓVALEGYÜTT

Ft
+ szerelés 9.000 Ft
{csak szörólapkedvezménnyet)

Htyton ndnkBts +36 30 90070 65
Emalls papp^soltRb^ingel. hu

Weta www.b^mgel. hu
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Tisztett Gyászoló Gyülekezetl

Sorsunk e napon szólított ide bennünket, bár fette volna ezt sok-sok év múltán. De ma kellett jönnünk.
Itt vagyunk, hogy tisztelegjünk egy társunk, egykori választott vezetőnk, Szegedi Róbert Polgármester
Ur emléke előtt. A kérdésre: Miből áll össze ez az emlék? Feleletül a szó szegényes, a válasz törede-
zett. Mi, akik itt a faluban élünk, vagy mert ide születfünk, vagy mert ide költöztünk, elsőkénf arra az
1992 és 2002 közötfi több, mint 10 évre gondolunk, amit a falu vezetőjeként és annak szolgálatában
töltött.

ionír korszak volt az, akkor a mi nemzedékünk megérte a demokrácia beköszöntét, annak gyermek-
betegségeivel együtt a gyakorlatban tanulva az önkormányzati lét ismereteit. Mikor dönteni kellett a
közösség érdeke vagy az egyéni gyarapodás kérdésében, polgármester úr mindig az előbbit válasz-
totta. Fáradtságot nem ismerve vezette és irányította a falu korszerűsítését jelentő fontos beruházásait:
a gázhálózat, csatornahálózat, szennyvíztisztító és telefonhálózat kiépítését, a közvilágítás korsze-
rűsítését. Segítette, szervezte a gyógyszergyártás meghonosítását a településen, hogy az itt lakóknak
munkájuk, a falunak bevétele lehessen. Neki köszönhetjük, hogy megkereste a kitelepítéskor szétszakított
családok Németországban új otthonra talált tagjainak önkormányzati vezetőit és így kiépítették a test-
vérkapcsolatokat, megszervezve a családtagok, rokonok, tanuló gyermekek kölcsönös látogatásait, ta-
lálkozását.

Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda' 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács ievente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétköznap:
7-17óráig
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620773-5 3-65

Héffő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-35&224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
hlétfo: 8-1 1 óra Üröm.
Kedd: 15-18 óra Pilisboros|enő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm
Egészséges rendelés:
Szerdo: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 1 1, 3^14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő:7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaá/ Gabriella
Tel: 062043 8-1807

Felnőft és gyermek ügyelet hétvége
és éjsaaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992'-92-57

Védőnői rendelés I. kőrzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Vórandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra

Szurővízsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Tasi ZsaneH

Bejelentkezés rendelési időben:
Tei: 0626-536-033
063&332-76-15

Védőnői rendelés II. korzet
Csec5emő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óro
Boba-moma klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgálat
bejelentkezés alapján
5zecsán/í Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra

Előzetes bejelentkezés alapján
igény szerint
Tel: 0670-52 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfő: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 062&322-67-76

Az aktivitás és a közösségi lét egész földi pályafutását jellemezte és végig kísérte. A Singkreis és a
Deutsch Klub tagjaként feleségével együtt mindig számíthattunk segítségükre a nemzetiségi kultúra és
örökség ápolásában. Magánélete ugyancsak követendő példa számunkra: szilárd erkölcsi alapokon
álló hite és elvhűsége, körülfekintő gondolkodása, család- és természet szeretete tették tartalmassá szor-
gos munkával közöttük eltöltött évtizedeit.

Szabad idejében kertészkedett, emlékszem, amint terméssel megrakott kosárral a kezében haladva
büszkén mondta: Viszem az unokáimnak! Nyitott volt a világra, túl azon, hogy gyermekei, majd unokái
életét figyelemmel kísérte, és ismerte a mostani gyermekek érdeklődését, tudásukat, vágyaikat is. Tudá-
sával és szorgalmával megalapozott tekinfélyét mindig humorral és közvetlenséggel oldotta, így lett O
mindnyájunk Robi bácsija. 2007-ben az önkormányzat díszpolgári címet adományozott számára.

-:gész életútja, tettei, eredményei álljanak követendő példaként előttünk. Drága Robi bácsi, köszönjük,
amit szülőfaludért tettél, köszönjük, hogy Veled élhettünk, ismerhettünk.

Emléked megőrizzük. Nyugodj békébent

Paksi Imre polgármester

Elhangzott a 201 2. április 1 1 . szerda, 14h-tól kezdődő szertartás során.

Impresszum: Pilisborosjenői Hírmondó. Megjelenik: havonta 1 300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata. Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno. hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2, 1ü. Terjeszti: A Magyar Posta. A szer-
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Tisztelt Olvasók,

Néhány aktuális témáról szeretném
tájékoztatni Onöket:

Közmeghallgatások

Az elmúlt hetekben közmeghallgatást tarfotfunk a belső és
külső településrészen. Köszönjük az aktív részvételt mind-
azoknak, akikvalamilyen közösséget érintő problémára, ja-
vítani valóra hívtál fel a figyelmet: pl. sebesség korlátozó
táblák kihelyezésére a szűk, de forgalmas utcákon, gép-
jármű behajtás megtiltására a természetvédelmi területre, az
átmenő forgalom megtiltására a Tücsök utcában a gyalogos
közlekedés veszélyeire és nehézségeire a 10-es út mentén
vagy a gazdátlan kutyák elszaporodására. A felvetett prob-
lémák jó része ismert ugyan, azonban a helyzet javítását
folyamatosan napirenden kell tartanunk.

Emellett azonban az aktivitásnak egy másik formája is meg-
mutatkozott a közmeghallgatáson részt vevők szűk csoportja
részéről, mindkét helyszínen azonos forgatókönyv szerint.
Az e körből elhangzó hozzászólások támadó jellege, durva
és erőszakos előadásmódja egyaránt irányult az önkor-
mányzati, valamint a hatósági munka lejáratására, becsü-
letsértő kijelentésekkel tetézve. Nagy valószínűséggel
egyéni sérfettség és egyéni érdek motiválja az ilyen maga-
tartást, mely indulati kitöréseivel kampányvitának szerette
volna átalakÍtani mindkét alkalmat, megragadva a közön-
ség előtti szereplés lehetőségét. Mindkét ülésnek ezen nyílt-
színi acsarkodás miatt kellett végetvetni néhány feljelentési
ígéret és az egyik ülésen elhangzott: "nekem az a fontos,
hogy megnyúzzam ezeket, meg is fogom" kifejezés után.

Szabadjon az olvasó felé személyes véleményemet som-
mázni: ez a konfliktushelyzet nem ígérkezik gyorsan és bé-
késen megoldhatónak, sokkal inkább elhúzódónak
eldurvulónak.

es

Abban viszont a választott testület és a hivatal is szilárdan
kitart, hogy a falu közösségét esküjének, kötelességének
megfelelően, legjobb tudása szerintszolgálja, érdekeit kép-
viselje.

Tájékoztatás

Egyelőre csak a világhálót használók számára tudunk se-
gítséget nyújtani tárgyilagos információszerzésben, főleg az
internetes fórumokon fel-felbukkanó szándékoltan elferdített,
meghamísított, kifordított híranyag hitelességének elbírálá-

sához. Egyelőre a dokumentumok mellé nem adunk magya-
rázatot, beszéljenek a tények. A következtetést és az össze-
függések felismerését az olvasóra bízzuk, ezért adtuk a
menüpont nevének a "Kommentár nélkül" kifejezést, melyet
a www.pilisborosjeno. hu honlap bal oldalán találhatnak,
és megnyitásával a közügyeinkre vonatkozó, nyilvánosan
hozzáférhető dokumentumokat ismerhetnek meg.

Honvédségi anyagok

A Magyar h-lonvédség átszervezése, arculatváltása kap-
csán feleslegessé vált ruházati anyagaiból és eszközeiből
lehetőséget kaptunk egy általunk összeállított lista szerinti té-
telek térítésmentes átvételére. h-lasznált bakancs, gyakorló-
ruha, meleg téli alsók, vaftakabát, sátorlap stb. mellett háti
éfhordót és evőedényt (csajka) is hoztunk. Célunk egyrészt
a Falugondnok Kft. dolgozóinak munkaruha ellátása, más-
részt a rászoruló lakosok szociális támogatása. A részletek-
ről rövidesen híradással leszünk, addig kérjük türelmüket. A
szervezőknek ezúton köszönjük a lehetőséget!

Peres ügyeink

Hivatalos érfesítést kaptunk a Budapest Környéki Törvény-
széktől, hogy a Lazaréti telektulajdonosok egy csoportja ne-
vében benyújtott keresetben önkormányzatunk alperesként
szerepel. Az ügyet illetékességből áttették a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra. A keresetnek érdemi elbírálás előtt át kell
esnie egy, törvényésségi szempontok szerinti alaki-formai el-
lenőrzésen is. A kereseta beadáskori állapotában jegyzőnk
szerint érdemi elbírálásra alkalmatlan.

A Malomdűlő Kft. -vel 2010-ben megkötöft keretmegállapo-
dás semmisségének megállapítását kérő perünkben az első
tárgyaláson túl vagyunk. A bíró előtörténeti iratanyagot kért
be, a következő tárgyalás június hónapban esedékes.

A közbeszerzési szabályok mellőzése címen indított KB Dön-
tőbizottsági határozat megfellebbezésében új információval
nem rendelkezünk, tárgyalás kitűzésére a mai napig nem
került sor.

Pilisborosienő, 2012. 04. 14

Paksi Imre
polgármester

Az Önkormányzat gazdálkodása gyakran áll
a közbeszéd központjában/ ez az a terűlet/
amit nehéz átlátni, sokféle torz információt
lehet ezzel kapcsolatban terjeszteni.

Az atóbbiakban a 2005-fől 201 1-ig terjedő időszak gaz-
dálkodását mutatom be grafikonok segítségével. Mivel az
iskola költségvetése a 2005-ös évtől szerepel az önkor-
mányzat költségvetésében, így ettől az évtől rendelkezünk
összehasonlítható adatokkal.
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-l. sz. ábra-

A település az évek előrehaladtával egyre ke-
vesebb bevételből működött. Ez az összeg 2005
ben megközelítette a 600 millió forintot, 201 1-re már400
milllió forintra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a .6 éwel ko-
rábbihoz képest 2/3-nyi összegből kellett az elmúlt 201 1-es
évben finanszíroznunk a faluközösség működését, úgy,
hogy közben az energia árak 30-40%-kal nőttek, s a bérek
is magasabbak voltak, mint 2005-ben.

A bevételek jelentős hányadát a központilag átadott pénz-
összegek biztosítják: a kötelezően ellátandó feladatok után
kapott állami normatíva, és az úgynevezett állam álfal áten-

Bevételek egymáshoz viszonyított aránya 2005-2011
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2. sz. ibra

gedett adók, mint a személyi jövedelemadó egy része. (Ide-
sorolható a gépjárműadó is, hiszen annak mértéke közpon-
tilag meghatározott. ) Ezeken túl a faluközösség csak saját
bevételeire számíthat, amit helyi adók formájában fizetünk
be a közösbe. Míg 2005-ben az állami forrás megközelítette
az összbevétel 80%-át, 201 1-re 70% alá csökkent. (2. sz.
ábra) Az iparűzési qdó bevételnél két kiugró évet láthatunk,
2006-ot, amikor az Onkormányzat az iparűzési adái mértékét
emelte, s 2009-et, amikor rendkívüli iparűzési adó bevétele
volt a falunak az egyik helyi vállalkozásnak köszönhetően.

A beruházási költségek elenyészőek a működési költségek-
hez képest, a 2007-es és a 2010-es évet leszámítva. 2007-
ben épült meg az egészségház, 2010-ben pedig a Fő út
51-es számú ingatlan 58 milliós bekerülési értéke, az Iskola
utca és a faluközpont átépítése jelenik meg beruházásként.

Kiadások 2005-2011 _ _1
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3. sz. ábra

Bevétel-kiadás alakulása havi bontásban 2005-2011
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4. sz. ábra

II

A 4-es számú ábra jól szemlélteti, hogyan alakultak egymáshoz
képesta bevételek és kiadások. Ideális esetben a bevétel (zöld
vonal) meghaladja a kiadást. llyen sajnoscsakegyalkalommal
fordult elő, a 2009-es évben az említett kiemelkedő iparuzési
adóbevétel következtében. A 201 1-es évben a költségek raci-
onalizálásával sikerült közelebb hoznunk egymáshoz a bevételt

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 2012/ÁPRtLIS
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S. sz. ábr^

és a kiadást, de még mindig nem értük.el azt az ideális álla-
potot, hogy a bevétel meghaladja a kiadást.

Az 5. számú ábrán jól látható, hogy míg 2005-ben jelentős
tartalékkal rendelkezett a település, ami a Papi földek telke-
inek az értékesítéséből származott, azt az Onkormányzat
fokozatosan felélte. 201 1-ben sikerült megállítanunk a tar-
talékok drasztikus felélését, s 201 1. december 31-én a le-
kötött betétek és a banki egyenlegek alapján 105, 8 millió
forintos pénzkészlettel rendelkeztünk.

A kedvezőtlen körülmények: a szűkebb és tágabb környe-
zetünket körülvevő gazdasági válsóg, a közigazgatást
érintő átalakítások nem ígérnek pénzbőséget egyetlen ön-
kormányzatnak sem. Azonban nem ülhetünk ölbe tett kézzel,
s megpróbáljuk hosszútávon biztosítani a falu talpon mara-
dását. Ehhez az szükséges, hogy kialakífsunk egy olyan te-
rületet, ahol lehetőség nyílik vállalkozások letelepedésére.
A Budai Téglagyár területe a Külső-Bécsi úti településrészen

2002 óta szabályozatlan, vagyis azóta nincs lehetősége egyet-
len vállalkozásnak sem ezen a területen működnie, bányászati
tevékenység kivételével. A folyamatban levő szabályozási terv-
ben elindítottuk ennek az állapotnak a felszámolását, s létreho-
zunk egy kereskedelmi-gazdasági övezetet.

Minden döntésünk meghozatalakor azt a célt
tartjuk szem előtt, hogy a település gazdaságos
működése hosszútávon bizlosítható legyen; A
kevesebb bevétel ellenére nem csökkent az On-
kormányzat által fenntartott intézmények szín-
vonala, sőt intézkedéseink nyomán elértük a
kiszámíthatóságof mind gazdasági mind humán
területen.

Normafíva: Allam által nyújtott támogatás a kötelező fel-
qdatellátás után (pl. iskola, óvoda)
Átengedett adó: Az állam a munkavállalók által befizetett
személyi jövedelemadó 8%-t juttatja vissza annak a telepü-
lésnek, ahol a munkavóllaló állandó lakóhellyel rendelkezik.
Működési kiadás: Minden olyan költség, ami a telepü-
lés kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását bizto-
sítja. Idetartozik az iskola fenntartása, a közvilágítás, utak
karbantartása, de például a civil szervezetek támogatása is.
Beruházási kiadás: Minden olyan költség, ami fejlesz-
téssel, beruházással jár. Ide tartozik egy földút leaszfalto-
zása, egy új épület felépítése vagy megvásárlása.

Lökkös Krisztina
alpolgármester

KITÜ TETÉSIJ S

Tisztelt Lakosaink!
Az Egészségügyi Miniszter által adományozható szakmai elismerésben, a Semmelweis díj adományozásában része-
sülő személyére szeretnék a 201 2. éyben javaslatot tenni, melyef a 201 2. 05. 09. napján tartandó képviselő-testületi
ülésen fogok megtenni. Számítok az Onök véleményére, ezért kérem, hogy tegyék meg javaslataikat írásban, segítve
ezzel a közösségi véleményformálást. A díj annak adományozható, aki az egészség megőrzése, a betegségek meg-
előzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, illetve tevékenységével je-
lentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez. Semmelweis-díjat természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi
és társadalmi szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek és gazdálkodó szervezeteknek lehet adományozni.
Véleményüket tükröző ajánlásukat kérem juttassák el Önkormányzatunkhoz 2012. május 7-én 16.00 óráig.

Köszönettel: Paksi Imre polgármester

Pilisborosjenői

^ ^

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2012. március 7-én megtartott testületi ülésén 47/2012. (III. 7. ) számú határozatát hozta:

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
a Pilisborosjenői Hírmondó című közéleti- és kulturális folyóirat

hirdetési díját az alábbiak szerint állapítja meg-

Vállalkozások részére:

A/4 oldal: 30 000 Ft +Áfa

1/2oldal: 15000Ft+Áfa

1/4oldal: 7500Ft+Áfa

1/8oldal: 3750Ft+Afa

Egész évben hirdető partnereink 20% engedményt kapnak az éves hirdetési díjból.

Hirdető partnereink további ellenszolgáltatás nélkül
maximum 3400 karakter terjedelemig reklámriportot tehetnek közzé,
amennyiben az adott lapszám terjedelme erre lehetöséget biztosít.

Hirdetési árak magánszemélyek részére
(pl. oktatás, gyermekfelügyelet):

1/16 oldal: bruttó 2 000 Ft (1574 Ft + Áfa)

Apróhirdetés: bruttó 1000 FT (787 Ft + Áfa)

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 201 2/Á ILIS
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Integmlt Kormány^ati Ügyfélszolgálat - Kormányablak - ílt
a Bp. III. Yáradi utca 15. szám alatt!

Az eddig a Bp. XI. kerület Bartók Béla úton mú'ködő Integrált Kormányzati Ugyfélszolgálat - Kormányablak - 201 2. április 2-ával
új helyre költözött, a Bp. III. kerület Váradi Sándor utca 15. szám alatt (a Vörösvári úti Szakrendelő közvetlen közelében) is válto-
zatlan időpontban, minden hétköznap 8-20 óra között várja a helyi és környékbeli lakosokat.

A Kormányablakokban jelenleg 61 különböző ügyet lehet indítani, de bármilyen hatósági ügyben tudnak általónos tájékoztatást
nyújtani az ügyintézéssel kapcsolatosan, illetve a szükséges nyomtatványok kitöltésében. A 61 féle ügy közül néhány a teljesség
igénye nélkül:

ügyfélkapu nyitására, elektronikus kapcsolattartással összefüggő felvilágosítás, tájékoztatás,
családtámogatási ellótások (anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYED, TGYÁS, stb. igénylése),
utazási költségtérítések igénylése egészségbiztosítási elláfáshoz,
nyugdíjügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, kérelmek, változás-bejelentések átvétele,
TAJ kártya igénylése,
Európai Egészségbiztosítási kártya igénylése,
adóigazolvány igénylése,
egyszerűsített honosítási eljárás megindítása,
egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés,
fogyasztóvédelmi panaszok átvétele, stb.

Az intézhető ügyek teljes listája és a kapcsolódó ismertetők megtalálható a www. korman ablak. ov. hu oldalon. A siket ügyfelek
számára jelnyelvi tolmács segíti az ügyintézést.

A Váradi utcai Kormányablak tömegközlekedéssel megközelífhető az 1-es, 1 A és a 17-es villamossal, a 160-as és 260-as busszal.
A személygépkocsival érkezők számára ingyenes parkolásra van lehetőség.

Fischer Tamás
a Bp. III. Váradi utcai Kormányablak szolgálatvezetője

Ingatlan bejárás a Fő utca 51. szám alatt!

Pilisborosjenő Onkormányzata 2010. szeptemberében vásárolt egy ingatlant a Fő út51. szám alatt, amit a köznyelv a korábbi tu-
lajdonosok után Szedmák háznak hív, ami összesen 58 millió forintjába került a falunak. Nagyon rossz állapotú, ahhoz, hogy az
önkormányzat hasznosítani tudja, újabb milliókat kell beleölnie.
Szeretnénk hívni a falu lakosságát, gondolkodjanak velünk együtt, mi módon és milyen költségvállalással hasznosítsuk az épület-
együt+est!
Abból a célból, hogy Onök is alaposan átlássák a helyzetet, megnyitjuk az épülef kapuit a lakosság előtt:

2012. május 4-én pénteken 18 órától
2012. május 10-én csütörtökön 19 órától
2012. május 19-én szombaton 10 órától

A résztvevőket létszámát maximum 1 O főre korlátozzuk, nagy érdeklődés esetén újabb időpontokat jelölünk ki.
Részvételi szándékát kérjük jelezze az alpolgarmester@pilisborosjeno. hu e-mail címen, vagy a Polgármesteri h-livatal ügyfélszolgá-
latán személyesen vagy telefonon, 336-028.
Előzetes regisztráció nélkül is részt lehet venni a bejáráson, azonban nagy érdeklődés esetén az előzetesen regisztrált személyek
elsőbbséget élveznek.

1 .RÜZlSI ^Ó^E^-IK'

Tisztelt Vállalkozók!

Közeledik a 201 1. évre voriatkozó iparuzési adó bevallásának és befizetésének határideje:

2012. május31.

Ezen időpontig pótlékmentesen nyújtható be a bevallás és teljesíthető az aktuális befizetési kötelezettség.
Nyomtatvány letölthető honlapunkról (www. pilisborosjeno. hu/Adózási információk/Letölthető nyomtatványok menüből), illetve át-
vehető ügyfélszolgálatunkon.
Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,5 %
Iparuzési adóbeszedési számlaszámunk: 11742001-15441276-03540000
Átutalásnál kérjük, szíveskedjenek a közleményben feltüntetni a max. 4 jegyű azonosító számukat.
A korábbi évekhez képest kedvező változás, hogy tárgyi adóévben adómentes a vállalkozás, ha a megelőző adóévben a számított
adóalapja nem éri el a 600. 000 Ft-ot. (Függetlenül a fizetési kötelezettségtől, adóbevallást minden esetben be kell nyújtani!)

Tájékoztatjuk Onöket, hogy a 22/201 1. (XII. 16. ) Önk. rendelet 16-25. §, 40-43. § -ai tartalmazzák a hatályos helyi iparűzési
adóra vonatkozó előírásokat. A rendelet szövege szintén megtalálható honlapunkon.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy bármely változást (tulajdonos neve, vállalkozás székhelye, telephelye átalakulás,
megszűnés, költözés stb. ) 15 napon belül be kell jelenteni adóhatóságunknál, szintén honlapunkról letölthető "Bejelentkezés nyom-
tatvány"-on.

A felhívással, az egyes adójogszabályok értelmezésével, nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban az alábbi telefonszámon áll ren-
delkezésükre adóhatósági ügyintézőnk:

MendölKrisztina 336028/121 mellék
llletve személyesen ügyfélfogadási időben:

hétfő 13-18
szerdaS-12, 13-16. 30

Adózó polgáraink és vállalkozásaink eddigi adóbevallásait és jogkövető magatartását tisztelettel köszönöm.

Pilisborosjenő, 2012. április 13
Tisztelettel: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzö

dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)
Kockakutya Allatorvosi Rendelő,
Nyitva tartás - Kedd, Csütörtök: 17-19h, Szombat: 1 0-1 2h
hlázhoz kiszállást vállalok!
Frissített információk: www.kockakutya.hu, Kockakutya Allatorvosi Rendelő

VESZETTSÉG ELLEf 1 OLTÁS AKCIÓII!
ingyenes féreghajtás

. nyugdíjasoknak +15% kedvezmény az oltás árából
Az ebek éves kötelező veszettség elleni vakcinázását az állattulajdonosok bármely,
áttaluk szabadon vátasztott magán-állatorvossal elvégeztethetik!

A KEDVEZMÉNYES CHIPPEZÉSI AKCIÓ (2450/- Ft)
A PILISBOROSJENÖI ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL FOLYTATÖDIK!!!

Rendelő/
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 45.
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2097 Pilisborosjenő Fő út 1 6. Tel. 06-26-336-028/1 30 mellék, vogy a 06-30-596-7573
www. muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com

Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Tel. : 06-26-336-028/130 Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz. ilisboros'eno.hu e-mail: b'muvhaz mail.coni

2... szerd.a,.. 1.8. ora...
ANYÁK NAPI MŰSOR

a Kevélyhegyi dalkörrel és a Picikerekessel

3..... c. s.utort. ök,...1.6..ora.:.
A SZÜLETÉS HETE

Alkalmából beszélgetés : A szülésről és szoptatásról

4.péntek, 16 óra: Bevezetés a LOGO tervezés rejtelmeibe
Vasvári Péter tervezőgrafikus segítségével

f?yr'^ 4,.péntek,. 1.9.. ora: KEREKES TÁNCHÁZ
^; /<* Belépő: 500 Ft/fő
v^'"'y'.*aoRo>>'

5.,..szom.bat>...1.7...o.ra.: 5t
25 ÉV TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

gSW*046

~ kiállítás-megnyitó ~

26, szombat:

9-13 óra: SELYEMFESTÖ TANFOLYAM
10-15 óra: GYERMEKNAP A JÁTSZÓTÉREN

a sportegyesület szervezésében
16 óra: Fabula Bábszínház - VUK című előadása

a Művelődési házban

és a logó-tervező pályázat eredményhirdetése
iy

.i^*'":eSf /

T

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Részletek a nagyplakáton!

Reichel József Mfivelfldési Ház é> KSnyvtár
20?7PilisboroiJOTa,Faütl6.
Tel. : Q6-W.

Hoalap:!

La+vány+ervezok: Koczogh Aniko és Szige+hy Dora
A bábokat készí+ette; Bérczi Ka+alin

Zene: Binder Karoly

Helyszín:

pilisborosjenői Reichel József Művelődési Haz
Időpont:

~ 2012. majus 26. szombat 16 ora

A belépés ingyenes

^ ^ . ApiUsborosjenöiReichelJózsefMüvelödésiHázésKönyvtárpályázatothirdet

,TERVEZD MEG A GYEREKNAP LOGÓJÁT"
címmel, felsö tagozatos és középiskolás tanulók részére!

A pályázati műveket május 20-ig várjuk, a művelődési ház emeleti könyvtáraba!

A beérkezett munkákat Vasvári Péter tervezőgrafikus művész bír^ja el,
kinek logó-kiállítását április 30-ig nézheted meg a müvelödési ház nagytennében!

Eredményhirdetés a Muvelődési Házban, május 26-án szombaton, 16 órakor,
a gyereknapi bábszínház előadása előtt!

Díjazás: Meglepetés ^^^

Várunk szeretettel
mlnden klcslt és nagyotl

Reichel Jozsef Muvelodési Haz és Konyvtar
2097 Pilisborosjeno Fo ű+ 16.
Tel. 06-26-336-028/130

Email: pbjmuvha2@gmail.com

NYÁRI TÁBOROK IDŐPONTJAI:

fl
Május 26-ÁN SZOMBATON, 9-13ÓRÁIG
SELYEMFESTŐ SZAKKÖRREL VÁRUNK

MINDENKIT
A PILISBOROSJENŐI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KISTERMÉBEN!

A szakkör ára: 1000 Ft/fő + a selyem
anyagköltsége az alkotás nagyságától

függően.

Környezetvédelmi-kiránduló tábor:
Június 18-22-ig és augusztus 27-31-ig
Vámnk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismemi az erdők
élövilágát, vagy csak egyszeriíen szeretne egyjátékkal teli hetet a szabadban
tölteni!

A tábor díja: 5. 000 Ft/ fő/hét
Jelentkezés majus 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Színjátszó tábor
Június 25-29-ig bejárós tábor a művelődési házban, ebéd a vendéglőben.
Mifidennap 9-16-ig tart a foglalkozás. A hétvégén pénteken este bemutató az
élkészült színdarabokból!!!

Atábordíja: 10. 000 Fffő
Jelentkezés május 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Kézműves tábor
Július 9-13-ig
Egy kis kreativitás és a kedves, egyszerü dolgok könnyen elkészíthetök pár óra
alatt. Barátokkal vidáman eltöltött órák közös alkotással a nyár közepén! A hét
folyamán különböző technikákkal (agyagozás, nemezelés, kosárfonás,
découpage-szalvétatechnika) ismerkedhetsz meg és az elkészített alkotásokat
hazaviheted! Ebéd a vendéglőben!
A tábor díja: 10.000 ft/fő/hét
Jelentkezés: május 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Csak 12 éven felülieknek!

Részletek a nagyplakátokon, bövebb infonnáció az intézmény munkatársaitól az emeleti könyvtárban!
www. muvhaz. pilisborosj eno. hu



1.
Tavasz van, tombol a zöld, zúdul rám a fény. Előftem a Nagy-
kevély, magasztosan, mögöttem a Kövesbérc, titokzatosan.
Mintha őseim székely faluja szólított volna haza... Haza? Allok
a pilisborosjenői buszmegállóban, az "otthonérzés" gondolata
foglalkoztat. Otthonképzetemről szeretnék vallani köszönőle-
velemben, oly módon, hogy felelevenítek egy keveset gyermeke-
immel való barangolásaimból... Mert azért utazunk, hogy a
hazatérés felemelő érzését átéljük! Kilenc helyen éltem Borosjenő
előtt. Egyiket sem magam választottam, Borosjenő az első és
egyetlen... Egyetlen kérdés emészt ezek után: ift él négy gyer-
mekem, élefem leghosszabb időszaka kötődik e faluhoz, innen
intéztem kötetnyi villámposfán és telefonon Dudusom párizsi élet-
mentő műtétjét, de vajon én még itthon lehetek-e ebben a zöldben,
ebben a fényben? Nem lehetek itthon? Ha nem, akkor miért nem?

2.
Duduskámmal'hányszor kerestem Európa-szerte... ezt az otthon-
érzést... Sokfélét találtam, de ilyet nem. 2009. október 23-a van.
Száguld velünk a világ (egyik?) leggyorsabb vonata, a TGV.
Dudus az ablaknál ül, mit ül, feszít. A francia-svájci határnál el-
kérik az útleveleinket. Fiam boldogan nyú[t|a át, érzi, ez már fel-
nőtt játék, melyben 5 is számít! Bázelbe svájci magyarok hívtak,
ők fogadnak. Néhány perc és már "otthon vagyunk". Hisz velük
vagyunk, magyar testvéreinkkel e |eles napon. Judit szavain
csüng Dudus, aki elmeséli neki, hogyan és miért szöktek át '56-
ban a zöldhatáron. Elő történelemórák. Dudus csak kérdez és

kérdez. Aztán megtud|a Katitól, hogyférje, dr. Missura Tibor mi-
ként működött orvosként a forradalomban. A Péterfy Kórház au-
lájában emléktábla őrzi nevét - mondom Fiamnak. llyen titkos
szálak révén vagyunk otthon Dudussal Bázelben is, raadásul nem-
sokára boros|enői polcunkon lesz a Missura-emlékkönyv, amit
"apa ad ki. " Otthon lennénk?

3.
Zsófikámmal a 2010-es tusnádi ("tusványosi") nyári szabad-
egyetemre érkezünk. Ez is "pilisborosjenős", csak zordonabb
szépség. A medvék lejönnek "a faluba", hirdetik a táblák és re-
besgetik a helyiek. Egy központi villa kedves, szerény szobá-
|ában rendezkedünk be. Félünk az Olt partján a medvéfől. A
hatalom emberétől viszont nem. Réthelyi miniszter úrral és fele-
ségével vált mosolygós szavakat Lányom, amikor belémvillan a
kérdés: ha immára hatalom nem "[elöli ki" lakóhelyem, nem tiltja
be útjaimat, mint korábban, 1989-ig, akkor én most, a hatalom
emberével beszélgetve, érezhetem-e azt, hogy itthon vagyok szé-
kely őseim földjén?

4.
Szatmárnémetibe érkezünkTibi Fiammal, a Dsida Jenő-konferen-
ciára, 2007 májusában. Sétálunk a zsibongó utcán, fura szá-
mára a kétnyelvűség. Három napig lehettem hajdan a Szatmári
Magyar Líceum diákja - mondom neki. Egyszer megírom boros-
jenői otthonunkban korábbi "otthontalanságaim" történeteit - te-
szem hozzá. Hivatalos előadásomban a költő idegenségérzetét
tárgyalom. Ma|d ismétsétálok Fiammal a történelmi Belvárosban,
és nem tudom eldönteni: a hajdani gimnazista rója-e most itt az ut-
cákat, netán másvalaki: azaz: itthon voltam-e, itthon vagyok-e?

5.
Vége van a könyvbemutatónknak, állunk Borikámmal 2009 ta-
vaszán a szegedi Dóm előtt. Látom, megihletődik szépségétől.
Belépünk Isten házába. Kislányom szorít|a kezem. Rámnéz gyö-
nyörű szemével, kell neki a biztató pillantás. Nekem még inkább
kell az övé. - Majd elmondom neked Szepit, és a borosjenői
templomot - súgom a fülébe, és nem tudom, itthon vagyok-e.

6.
2010. október 30-án rohammentő száguld velünk, váltósofőrök-
kel, át Európán. Fogom Dudus kezéf, gondolkodom: itthon va-
gyok-e most, Európában? Miután grazi, genfi és párizsi
professzori szakvélemények egybehangzóan és többször ugyan-
azt állították: Dudus daganatát különös sürgősséggel el kell távo-
lítani, különben Fiam lebénulhat, különben... Nem folytatom ezt
a mondatot. Szóval ekkor senki másra nem számíthattam, egy-
magam intéztem mindent, a kiutat a rohammentővel, a műtéfet,
azt, hogy fogadjanak, és éppen akkor. Persze, hogy elvittem
Fiam édesanyját is... Másnap, október 3 1 -én, vasárnap 14 óra
tájban érkeztünk a világhírű párizsi Necker Kórházba, Vasárnap
volt, de azonnal nekiláttak a műtéti előkészületeknek. Michel
Zerah professzor úr úgy érfékelte, hogy azon a vasárnapon vég-
rehajtja az életfontosságú műtétet. Meg is tette, éjfél előtt jött oda
hozzám. Boldogan szorított kezet és biztatotf! Otthon voltam?

7.
Hihetetlen lelki-anyagi összefogás folyt és folyik Dudusért és csa-
ládjáért Borosjenőn. Meghálálni nem tudom. Köszönöm a támo-
gafást, melyet szeretett Gyermekeim kaptak és édesanyjuk kapott
önöktől. De hogy ne csak üres szólam legyen köszönetem, fel-
ajánlok a köznek, .azaz a könyvtárnak 1000 válogatott könyvet,
kiadói munkám gyümölcséből. A falu közművelődési életében is
részt vállalok.

8.
A hazaút... Dudusom, aki addig fel nem szállt volna a vasma-
dárra, most ott ült, gyönyörú' arcán valami éteri nyugalom. 2010.
november 22-én szállt le a gépünk Budapesfen. 2010. novem-
ber 25-ig lehetett még otthonom Borosjenőn... Ekkor számomra
egy másik történet vette kezdetét. ..

9.
Néhány éve kiadtam egy megrázó regényt, írója Békésjózsef,
címe: Szepi hazatérő lelke. A regényzáróakkordjait.idézem fel:
Szepit is kitelepítik, bűne az, hogy sváb... Kizsuppolják otthon-
ról... Kivágják... "Ne gyere haza"... De ő nem bírja ott kint...
Szepinek otthonéhsége van... Szepi hazaszökik... hazatér...
Szepi a templomtoronyban találja meg lelki békéjét... Szepi
kongatja az itthoni harangot. Tisztelf Pilisborosjenőiek! Szepi
én vagyok.

Dr. Balázs Tibor

Hírek az oviról

Az iskolai dokumentációk rendbetétele után nagy
örömünkre lezárult az óvodai nevelési program
megújítása is. A nevelőtestület munkáját Bódyné
Katalin oktatási referens segítette. A képviselő-
testületegyhangúlag fogadta el a törvényi előírá-
sokhoz igazított, kiegészített nevelési programot.
A jelenlegi óvodavezető, Pápai Istvánné Lindi,
nyugdíjba készül, vezefői megbízása július végén
jár le.
Elkezdődtek az óvodavezető-választás előkészü-
letef mind a nevelőtestület, mind a szülői munka-
közösség részéről. A pályázó vezetők a jelen
program alapján készítik el vezefési és szakmai
fejlesztési programjukaf. A nevelőtestület által
vállalt és a képviselő testület által elfogadott
játékprogram alapján, vegyes csoportokban folyik
tehát tovább a nevelés. A jövőben is bármely
megújulás, frissítés, a nevelőtestülettel egyetértés-
ben, a szülők véleményét kikérve történhet.
Köszönjük az eddigieket és jó munkát kívánunk
mindannyiuknak!

Nevelős-Forgács lldikó
a Humán bizottság elnöke

Kerekes majális beharangozó

A Kerekes majális a Kerekes néptáncegyüttes és a helyi nagycsalá-
dosok szervezésében idén is megrendezésre kerül az iskola udvarán
május 19-én. Kapunyitás 14 órakor, a belépés ingyenes!
Es onnantól? Talán nem mondunk keveset azzal, hogy a majális az
év kiemelkedő közösségi eseménye. Kiváló alkalom új barátságok
megkötésére, idősek és fiatalok, régen látott ismerősök ismételt koc-
cintására és egy-egy lángos együttes elfogyaszfására. Mert mi is ez
a majális? Egy olyan, délutántól estig tartó, gyerek- és felnőttbarát ren-
dezvény, ahol az állandó színpadi programok mellett különböző
helyszíneken zajló tevékenységeken minden korosztály találhat magá-
nak elfoglaltságot, vagy éppen ellazulási lehetőséget. Mindezek mel-
lett pedig a rendezvényen elköltött pénzzel a Kerekes együttest
támogathatjuk.
Egy kis ízelítő az idei programból: vendégeink a Ládafia bábszín-
ház, japán táncosok, zsonglőrök, breaktácosok, hadi tornabemutató,
flamenco táncosok, az ürömi n.éptáncosok és még sokan mások. Idén
is lesz ugrálóvár, teaház, antikvárium, horgászat, célbadobás,
régimódi fényképészet, hennafestés, hajfonás, kézműves foglalkozás
és sok-sok meglepetés.
Mivel segíthetiek? Folyamatosan gyűjtjük a plüss és egyéb játékökat,
ajándéktárgyakat zsákbamacskának, nyereménynek a könyvtárban,
az antikváriumba szánt jó állapotú és érdekes könyveket pedig az
iskolában. Ezután pedig gyertek el és töltsetek velünk egy örömteli
napot! Találkozzunk május 19-én a Kerekes majálison!

A családsegítö szolgáiat szervezésében

Helyszín: 2097 Pilisborosjenő Iskola u. 2.

6 éves kortól, naponta 8-16-ig; igényesetén ügyelet: 7-8-ig és 16-17-ig

Részvételi díj: 18.000. -Ft
Előleg: 9.000. -Ft (melyet a jelentkezéskor kell fízefni)

További teshféreknek kedvezmény!
A tábor díja tartalmazza a napi háromszori étkezést/ továbbá a foglalkozások anyagköltségeit.

elentkezés és előleg befízefése május 20-ig

Szabóné Ludasi Eva és Vitrainé Kéry Zsuzsanna
családgondozóknál személyesen, vagy a

70/947-9884 felefonszámon,
illehfe e-mailben: ludieva@freemail. hu
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Engerth Csaba a Pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium testnevelő tanára,
az Amalimpia Kft. ügyvezető igazgatója vagyok.

A 2012-es esztendőben sok fontos sporteseményt rendeznek az élsportolók számára. Ezek közül is kiemelkedik a XXX. Nyári
Olimpiaijátékok Londonban. A sportközvetítések nézése, kedvenc versenyzőink buzdítása mellett, a legcsodálatosabb dolog, ha
mi magunk is átélhetjük azokat az izgalmakat, érzéseket, amik a profiknak megadatnak. Ez a gondolat indítotf arra, hogy a nagy
nemzetközi játékkal párhuzamosan, az amatőröket mozgósítva a kistérség falvai közt olimpiát szervezzek.

w&gsr v

A versenyeket hétvégenként a térség különbözö településein bonyolítjuk le, kapcsolódva a már hagyományosan működő kulturális
eseménysorozatokhoz. A versenyeket kimondottan amatőr szabadidős sportplóknak szervezem. Az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében, olyan szabadidős sportolók részvételére számítok, akik adott sportág, adott versenyszámában, 2010. január 1-je
óta egyesületi szinten nem versenyeznek, versenyengedéllyel nem rendelkeznek. Legfontosabb sportágak, melyekben összemérhetik
ügyességüket: atlétika, asztalitenisz, fallabda, fekvenyomás, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás, röplabda,
sakk, tenisz. A sportágak, versenyszámok, versenynaptár, versenyszabályzatok, nevezési feltételek, korcsoportok, valamit a leg-
frissebb információk honlapunkon a www.amalimpia.hu tekinthetők meg.

Kérem, hogy senki ne legyen kishitű, hanem önbizalommal telve nevezzen minél több sportágban! Mindenkit bíztatok, hogy
jöjjön, próbálja legyőzni önmagát és társait! Tesztelje, ismerje meg képességei határait! Legyen Pilisborosjenő község a legered-
ményesebb település a kistérség falvai között! Á rendezvények a versenyzésen túl kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
család egy kellemes, izgalmas, élményekkel teli napot töltsön együtt, ahol egymásnak drukkolva, egymás eredményeinek örülve,
észrevétlenül is saját egészségüket megówa, érezzék jól magukat. Álljanak össze régi és új csapatok, jöjjenek elő a régi közös
sportélmények, újuljanak meg a régi sportbarátságok! A mai kor rohanó életvitele mellett, használjunk ki minden lehetőséget egész-
ségünk védelmére. Mutassunk példát gyermekeinknek arra, hogy egészséges versenyszellemben, sportbarátok között, egészsé-
gesen, edzetten, érezhetjük igazán jól magunkat.

Bízom benne, hogy sok pilisborosjenői sportszerető társam érdeklődését felkeltettem és mindenkit buzditok a sportolásra, edzésre.
Remélem, minél többen vesznek részt a versenyeken, sokat téve ezzel önmagukért, egészségükért, a közösségi kapcsolataik erő-
sítéséért, és a kellemes időtöltésért! Jó sportolást, sérülésmentes felkészülést kívánok!
Addig is kövessék figyelemmel weblapunkat, ahol folyamatosan olvashatják a versenyekkel kapcsolatos összes információt.

Mindenkit szeretettel várok:

Engerth Csaba
az AA/\ALIMPIAI játékok szervezője

/ /

HAJ ALTOL ESTE 9 ORAIG!

..

LESZ NYUGDÍJASTORNA, OVISTORNA, BABA-MAMATORNA,
KISMAMATORNA, TEREPFUTÁS, SORVERSENYEK,

:ÁS!

KVEZD ÚGYA MUNKÁD ERREA NAPRA,
HOGY MINÉLTÖBBET LEGYÉL ITTHON ÉS SPORTOLJVELÜNK!

RÉS LFTEK:
a utcai plakátokon,

szórólap kon,
pil-

akihivasnapja ilis orosjeno.hu
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Unnepély

"Szabadság, szerelem" címmel adták
elő negyedikeseink az ünnepi műsorukat.
A teljes felvételt megnézhetik az iskola hon-
lapján (www. iskola. pilisborosjeno. hu) talál-
ható Galéria menü alatt. A műsor sikerét

segítették: Fügedi-Bárd Judit és a kórus,
Csongrádiné Rézmann Edit hegedűn, Papp
Dominika 8. osztályos tanuló fuvoiajátéká-
val, Balina Gyula zongorakíséretéveljávor
Csaba koreográfiájával. A műsort betaní-
totta: Dienes Dóra, a negyedikesek osztály-
főnöke.

'>>.
Idén József Attila verseiről lehetett illusztrációt készíteni.
Az elkészült munkák az iskola aulájában kerültek kiál-
lításra.

ersenye

Az iskolai szintű Kaán Károly Természetis-
mereti verseny eredményei a 6. osztályban..

I. Vad Petra
II. Mocsári Borbála
III. Szklifa Elena

.. és a 8. osztályban
I. Chovenecz Dóra
II. Schárer Luca

III. Kuklics Dalma

Vers- és prózamondó verseny:
1 -2. évfolyam:
Kovács Péter arany

Péter Abel arany
Héjja Máté ezüst

Krivács Dorina e'züst
Garayjúlia ezüst

Dezső Natália ezüst
3-4. évfolyam:

Hetényi Domonkos arany
Aczél András arany
Héjja Zsombor arany
Gyimesi Adám arany
Kiss Luca Sára ezüst

Csongrádi Márton arany
Iván Flóra arany

Iskolánkat Kovács Péter 2. osztályos, Péter Ábel 2. osztályos, h-léjja Zsombor 3. osztályos, Hetényi Domonkos 4. osztályos
és Szklifa Elena 6. osztályos tanulók képviselték a területen versenyen dicséretesen.

Ez a programunk azt szeretné jobban kihasználni, hogy falunk csodálatos természeti környezetben
fekszik. Minden évfolyam elvégezte az előre kidolgozott feladatokat, így terepen ismerhették meg a
legjellemzőbb életközösségeket, növényeket, állatokat, a környező hegyeket, völgyeket, megfigyelé-
seket, méréseket, kísérleteket végezhettek. Ezeket a munkákat előre kidolgozott feladatlapon rögzítet-
ték.

Tanulóink ezen a napon vizsgálódnak a
Kálvárián, a Kövesbércen, a Teve-sziklá-
nál és a Háziréti-tónál is. Vannak olyan
csoportjoink is, akik falunk nevezetessé-
geit látogatták meg, vagy riportot készí-
tettek egy-egy intézményben.
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Költészet Napja

Idén két alkalmomal tartottunk mú'sort a
Költészet Napja alkalmából. Először az
iskola tanulói, majd este a község lakói
láthatták azt a műsort, melyet főként az
iskolánk 8. osztályos tanulói, kisebb tanu-
lóink, valamint pedagógusaink adtak elő.
A műsorban szerepeltek: a Kerekes nép-
táncegyüttes tagjai, Zováth Mihály 2. osz-
tályos, Mocsári Bence4. osztályos, Szabó
Péter 7. oztályos, Hermann Viktor, Perge
Kitti, Migálkó Norbert, Gógl Réka, Kuklics
Dalma, Király Mercédesz, Varga Simon,
Dózsa Máté, 8. osztályos tanulók, Papp
Dominika fuvolán, Aczél András dobon,

Balina Gyula zongorán, Vas Katalin gor-
donkán, Iván Gábor dobon, valamint peda-
gógusaink közül Antonovist Márta, Jávor
Csaba, Gyetvai Agota és Dienes Dóra.

A Diákönkormányzat ismét meglepett minket szellemes ötletességével. Idén a vadnyugat hőseit hívták vetélkedni.
A tanulók tobbsége és a tanárok be is öltöztek, és kezdődhetett a vetélkedő. Tizenkettő állomás várt a gyere-
kekre, ahol pontokat is szerezhettek. Ugy gondolom, hogy nem csupán a pontszerzés, hanem az egész délelőtt
vidámsága határozta meg ezt a napot. Az egyes állomásokról beszéljen a képsorozat, és az állomások neve,
amely bemutatja az egész délelőttöt.

1. Hadiösvény
2. Bölényvadászat légpuskával
3. Bölényvadászat íjjal
4. Aranyásók Alaszkában
5. Tipi építése
6. Hajtsd a nyájat! (Távirányítós kisautóval)
7. Vadnyugati pisztolypárbaj
8. Lasszóvetés vadlovakra

9. Cowboy ruhákba való öltözés
10. Skalpolás
11. Okos állomás - puzzle, indián titkosírás, kvíz a vadnyugatról^
12. Tehénlepény "száraz marhatrágya" gyűjtése fűtéshez.

június 11-12-3.,
9:00-12:30, 3:30-15:30

érjük, ne az utolsó pillanatra
öss'cpontosítsunk...

elyszín: Gazdasági iroda, zeneiskolai iroda Részvételi ( .

felvételt al bbi
Hegedű
Cselló
Gitár

Zongora
Utőhangszerek
Furulya/Blockflöte

. .

(reményeink szerint ez
csökkenthető)

akokr hirdetjük:
Fuvola
Klarinét/Szaxofon
Rézfúvós hangszerek
Szolfézs-zeneelmélet
Zeneirodalom
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E é ezzünk rájukl

A II. világháború utáni kitelepítési törvény szerint Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki az 1941-es
népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek valtotta magát, vagy tagja volt a Volksbundnak, a Magyaror-
szági Németek Népi Szövetségének, vagy aki visszavette eredeti német nevét.

1941-ben a népszavazáskor Pilisborosjenő lakossága 1862 íő, ebből 1541 német. A nem németek az orvos,
o tanítók, a tiszh/iselők, illetve az újtelepen, a bécsi úti településrészen iakók között voitak.

1946. április 27-én, az ürömi búcsú szombatján csatolták a borosjenőieket a második ürömi transzporthoz.
A solymári vasútállomásról marhavagonokhan indítot+ák őket útnak. A második borosjenői tronszportot má|us 2-án indították. Pest,
Pilis, Solt, Kiskun rórmegyébő!, mintegy 30 községből, összesen több mint 40 ezer főt feiepítettek ki. Kevesen tudtak mentességet
szerezni, kikerülni volamiképp a kitelepítést. Még kevesebben voltnk - s már nem élnek - o hazaszököttek A kitelepitettek leszár-
mazottainak zöme Steinheim am Albuchban és környékén él

+

+

+

+

+

Megbízható védelem pílisi régióba is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfeiei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

\

yeletí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
!is, komoly műszaki háttér
lás az ország egész területén
ert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
íg, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
nyek/ konstruktív megoldások, rugalmasság

dszereink már t-tó elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s.com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
lagyszüksége lesz!

G4S Távfelügyelet - ztonság - Érték

r

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

Berkiné Fehér Éva

okl. gyógytornász, fízioterapeuta

Mágnesterápia (allergia, műtét elő-, utókezelés,
mozgásszervi problémák)
Fizikoterápia (fájdalomcsillapítás, izomstimulálás)
Masszás (izomlazítás, nyújtási technikák)
Egyéni torna (agyvérzés, sérülés, műtét utóni rehabili-
táció, tartásjavítás, Schroth terápia)
Prána terápia
Csoportos foglalkozások (gyerek, felnőtt torna)

Kismamatorna: A helyes légzés, reiaxálás alapjait
megtanulva, az izmok megerősödésével aktívabban részt
tudnak venni a szülésben (izomerősítés, relaxálás, pilátes
és gyógytorna gyakortatokkal)
Hétfőn és csütörtökön 17.45-18.45-ig

Kondicionáló gerinctorna: A helyes tartás megta-
nulása, tartóizmok erejének növelése, gerinc rugalmas-
ságának megtartása az egyéni panaszok figyelembe-
vételével (pilates, jóga, gyógytorna gyakorlatokkal)
Szerdán és pénteken 9.00-10.00-ig,
Hétfőn és csütörtökön 19. 00-20. 00-ig

Helyszín: Pbj. köz 1/a
napforgo-gyogytorna. hupont. hu

SZÜKSÉG ESETÉN HÁZHOZ IS MEGYEK!
Mobil: 06 20 228 5560
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Pilisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
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Kiemelt a'ánlataink. Válsá ide'ére alacson fenntartási költsé el:

Erdőszéli, mesebeli házikó nagyméretű, igénv esetén bővíthető telekkel:
Lakóterület 32 m2. Telek mérete: 1497 m2.
Pilisborosjenőn közvetlenül a Kevélyhegy lábánál az
erdoszélen található ingatlan. A telek 23 m szélességű,
6 m szélességu magánúton keresztül közelíthető meg.
A telken 32 m2-es állandó lakóházként használt épület
áll. V'ízellátás 30 m mély fúrt kútból megoldott, a fűtést
búboskemence biztosítja. Melléképületek: 40 m2-es ~
garázs, fatároló. A kert enyhén lejtős, panorámás,
gyümölcsfákkal beültetett. A kertben 5m x 6m-es.
1,4 m mélységű medence is van. . '\ra: 16, 8 mFt

Üj építésű, "A" minősítésu, energiatakarékos otthonok:
-Üj építésű ikerházak kis kerttel Pilisborosjenő

központjában, a Kántor utcában, 2012. I. negyed-
év végi átadással, változatos elrendezéssel, igényes,
kulcsrakész kivitelezéssel eladók. Árak:
Iszintes 45 m2+garázs(+beépíthet6 tetőtér) 28 mFt,
2szintes 107 m2-es, nappali+3háló+2fürdő 35 mFt
Extrák: 20 cm hoszigetelés, rendkívül takarékos
fútés: léghőszivattyú +kombinált fal és padlófűtés.
panoráma. Telek mérete : 376 m2/ ikerhéz fél.

Az ü fog lefonos bejelentkezés alapján történik!

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos,
építészmérnök

Pilisborosjenő
Templom út 2.

SA D ^AP Zl ÉS

06/30/3694065
www.kistucsok-napkozi.hupont hu

Már 6 hónapos kortól várom
ieendő kispajtósaimat

BOLCSIS, és 2 éves kortól OVIS |ellegű
CSALÁDI NAPKOZIMBE, de jöhetnek nagyobbak is

DÉLUTÁNI NAPKOZIBE akár 14 éves korig.
Szeretetben gazdag, családias légkört biztosítunk

a hozzánk érkező gyermekeknek. Célunk a |átékos tanulás,
fejlesztés, kiegyensúlyozott, boldog hétköznapok kialakítása.

Igény szerint száliítás is megoldható.

Már most lehet [elentkezni a nyári napközis táborokra.
201 2. június 1 8-tól egész nyáron 5 napos turnusokban

(hétfőtől-péntekig) napközis tábort szervezünk.
Programjaink: kézmöves foglalkozások, heti egy

alkalommal kirándulás a környéken, és sok-sok |áték.
Ár: 1 8. 000, - Ft/hét teljes ellátással.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.
Jelentkezés:

Stampf Eleonóra 06/30 369 4065

srelési költségből számított

.ikui <y _og
kedvezményre jogosít

KIVON ÓSZOLGÁLATTAL!

< *

4 DARABOS INFRÁS SZETT
URHADÓVALEGYÜTT

.

. Ft
+ szerelés 9.000 Ft
(csak szórolapKedveanénnyel)
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Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerdo: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétköznap:
7-1 Zóráig
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65

Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-350-224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
h-létfő: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-18 óra Pilisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm
Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

v ,9

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
fel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csűtörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-438-1807

Felnőtt és gyermek ügyelef hétvége
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992'-92-57

Védőnői rendelés I. körzet
Csecsemó' fanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós fanácsadás
Szerda: 16-18 óra

Szűrővizsgálatok
Hétfő 14-~16 óra
Csa/ad, nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

4 vwttt&Ásé^.tl )

lü^a, e<Vttá4':

f3-Í9-e^
'K-Sy-09-/9-

e^-09-SO-iy.
9-Sf-í^.

Sf-09-Í?- y..

'SétUteíftík:
50 'Petee^ Sívtct. - 3600 '?t.

/ Pewc^ éttet: 7SOO '? .

Baba-mamo klub
Szerda: 10-12 óra
Tasí Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgálat
bejelentkezés alapján
Szecsányi fierta/anné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alap|án
igény szerint
Tel: 0670-528-81-28

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfő: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76

A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között
a leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon félt,
hogy valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog megmenekülni.
Elmesélte bánatát a Teremtőnek.

- Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte jóságosan a Teremtő.
- Igen, jó lenne - volt a válasz.
- Megfelelne egy pár erős agyar?
- Akkor a friss füvet biztosan nem tudnám leharapni.
- Akkor két hegyes szarv, talán?
- Az sem, mert biztosan rosszra használnám őket.

- Vagy olyan méregfog, mint a kígyóé, hogy mérget marjál az ellenfél testébe?
- Szó sem lehet róla. Engem is gyűlölne mindenki.
- Talán akkor két erős pata?
- Az sem kell, mert lónak néznének.

- De mégis, valami csak kellene, hogy megsebezd, aki meg akar támadni?
- Megsebezni, én? Arra nem lennék képes. Inkább maradok olyannak, amilyen vagyok.

Elfelejtettük, hogy bizonyos fokig olyanok vagyunk, mint a védtelen
állatok, éles fogak vagy karom nélkül, minden támodásnak kiszolgáltatva.
Nem a ravaszság ment meg, hanem az áldozat: a képesség, hogy másokat
szeressünk vagy helyet engedjünk mások szeretetének.

Nem a mi keménységünk ad az éjszakának langyos meleget, hanem mások
óhaja, hogy fel tudjanak melegedni. Az ember igazi ereje a gyengédsége.

A szerk.

Forrás: http://laudeturkincsek. blogspot. com/201 1 /02/barany. html#more

Impresszum: Pilisborosienői Hírmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzata. Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno.hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/10. A szerkesztőséghez küldött írásokat
níncs lehetőségünk megőrizni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, dmmel ellátott, aláírt leveleket,
írásokat dolgozza fel a szerkesztöségünk.
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Közügyeink aktuális állását
a következő tájékoztatással szeretném

összefoglalni:

Adórendeletünk jogszerűsége:
Mint ismeretes, a hatályos adórendeletünket nyílt levélben
megfogalmazott kritika érte. AJegyző részletes, szabatos
válaszlevelet küldött a nyílt levél írójának, melyben kifejfette,
hogy az adórendelet a hatályos jogszabályoknak minden-
ben megfelel, azonban azadómorált rombolja a levelében
megfogalmazott alkotmányellenességet feltételező, minden
alapot nélkülöző álláspont. Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy ennek ellenére a nyílt levelet nyomtatott formában a
község szinte minden postaládájába eljuttatták, illetve több
internetes fórumon is közre adták, figyelmen kívül hagyva
azt, hogy ezzel az adózók fizetési hajlandóságát befolyá-
solják, ökef az adórendelet |ogszerűségére vonatkozóan el-
bizonytalaníthatják.

A Kormányhivatalhoz is eljuttatott levél alkotmányossági ag-
gályalapján a Kormányhivatal felügyeleti intézkedését kérte,
a felügyeleti szerv azonban intézkedés megtétel'ét nem lótta
indokoltnak, részletesen kifejtve a hatályos adórendeletnek
a törvényi szabályozással és az alkotmánybírósági joggya-
korlattal való harmonikus összhangját. A nyílt levélnek az
adórendelet kritikájára vonatkozó részének idézésével a
Jegyző válaszlevele, illetve a Kormányhivatal szakmai állás-
foglalása önkormányzatunk honlapján elérhető.

Kérem a Hivatal nevében is, hogy a |övőre vonatkozóan
az ilyen és ehhez hasonló alaptalan híreszteléseknek ne ad-
janak hitelt. Amennyiben a Hivatal vagy a Képviselő-testület
munkájával, határozataival, rendeleteivel kapcsolatosan ag-
gályuk merül fel, annak szakmai tisztázása érdekében for-
duljanak bizalommal ajegyzőhöz.

Ovodavezetői pályázat:
A gyermekek és szüleik számára nagy jelentőségű döntési
folyamatot az önkormányzat is kellő fontossággal és fele-
lősséggel kezeli. Célunkegy hosszútávon megnyugfató dön-
tés meghozatala, melynek érdekében mostanra megtörtént
a beérkezett 2 db pályázat érfékelése és a jelöltek óvodai
meghallgatásai. Az érdemi döntés a júniusi KT ülésen ese-
dékes.

Csatorna szolgalmi jogok bejegyzése:
Mint azt már előzőekben is megírtuk, az 1990-es években
kiépített csatornahálózat dokumentálása során az üzemel-
tető DMRV Zrt. számára biztosítandó szolgalmi jog ingatlan
nyilvánfartásbeli bejegyzésére 201 2 elejéig nem kerültsor.
Azóta folyamatosan haladunka teljesítéssel, a hétfő délutáni
fogadóórák alatt a behívott ingatlantulajdonosok döntő
többségesegítőkészen együttműködika h-livatallal. Köszön-
jük megértésüket és kérjük a továbbiakban is a behívottak
a közölt időpontban jelenjenek meg a szükséges jognyilat-
kozatok megtételére. Mivel a teljes településre vonatkozóan
több, mint 200 esettel kell számolnunk, ezért a feladat vár-
hatóan eltart az év végéig.

E munka után következhet egy másik, ugyancsak régóta hú-
zódó feladat: az utcanevek és a házszámok rendbetétele,
melynek során a tavalyi népszámlálás adatait és tapaszta-
latait fel tudjuk használni.

Csapadékvíz-elvezetés:
Mint ismeretes, folyik a szennyvíztisztító kapacitás bővítését
megalapozó felméréshez az adatgyűjtés, qmiből megálla-
pítható, hogy az év csapadékos időszakaiban a telep ter-
helése eléri vagy meghaladja a névleges maximumot.
Ezúton hívom fel Tisztelt Olvasóink figyelmét a közelgő el-
lenörzésre, melynek során megvizsgáljuk az ingatlanok
szenny^íz bekötéseit és a csapadékvíz elvezetésére alkal-
mazott megoldásokat. Az esetlegesen tapasztalt rendelle-
nességekre felhívjuk az ingatlan tulajdonosának figyelmét,
és egy határidő letelte után újbóli ellenőrzést tartunk. Az il-
legális bekötéseket a DMRV Zrt. szankcionálni fogja.

Kóbor ebek:
Az idén gyakorivá váltak a gyepmesteri eb-befogások. A
munka eredményességét némileg visszavefi, hogy - ugyan
az ebek gazdái a meghatározott eljárási díjat megfizetik -
a kedvenc kiváltása azonnal, vagy rövid időn belül megtör-
ténik, de a tartási körülmények változatlansága miatt néhány
napon belül a kutyus újra az utcán csatangol. Az ebet tartó
Tisztelt Lakosaink figyelmét ezúton hívom fel a biztonságos
tartási körülmények megteremtésére. A befogásokat tovább
folytatjuka közterület rendjének fenntartása érdekében. Ké-
rünk minden ebtulajdonost, ezévben gondoskodjon az azo-
nosító chip beültetéséről, élve a felkínált kedvezményes
lehetőséggel.

Csendrendelet:
Lakossági kérésekalapján új "csendrendeletet" alkottunk, ki-
küszöbölve a régi rendeletben lévő életszerűtlen rendelke-
zéseket. Az új rendelet a hétvégi és pihenőnapokon
végezhető zajos tevékenységeket időben korlátozza.

Lakókörnyezetünk:
a Falugondnok Kft. tevékenysége nyomán közterületeink
ápoltsága, gondozottsága fokozatosan javul. A nyári csa-
padékszegény időszakra is felkészültünk, a saját ásott kútból
történő locsoláshoz szükséges eszközöket beszereztük. A
patakmeder tisztításával |ól előrehaladtunk, emellett folyik
az utak kátyúzása. Hamarosan sorra kerül a közterületi víz-
elvező árkok karbantartása még a nagy nyári zivatarok
előtt. Felhívom a tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatla-
naik előtti területet a közútig mindenki saját felelősségi. kö-
rében köteles karbantartani, beleértve a vízelvezető árok
tisztított állapotban tartását és az adott közterületen lévő
fák, bokrok gallyazását, nyírását.

Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta öpostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szívének,

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba'
Vitógító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretefnek sugara, Szentlélek!

Reviczky Gyula

Civil szervezetek támogatása:
Az új eljárásrendnek megfelelően a faluban működő civil
szervezetek benyújtották pályázataikat szám szerint tízen.
A Polgárőrségnek és a Tűzoltóságnak nem kellett pályáz-
niuk, őka költségvetési rendeletünkértelmében idén 2-2 mFt
támogatásból gazdálkodhatnak. A szűkös forrásra jelent-
kező pályázatokat a bíráló bizottság 2 db kivételével támo-
gatandónak ítélte, és így szükségessé vált az e célra
tervezett összeg kiegészítése a polgármesteri keret terhére.

Településünk rendjének, tisztaságának megőrzése érdeké-
ben a továbbiakban is számítunk a lakosság tevékeny rész-
vételére, illetve konstruktív, jobbító szándékú észrevételeikre.
Következő számunkban folytatom ismertetőmet a folyamat-
ban lévö önkormányzati ügyeinkben történt változásokról.

Paksi Imre
polgármester

Kellemes

pünkösdi ünnepeket
kívánokl



Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (IV.24. ) számú önkormányzati rendelete

(hatályos 2012. 04. 25. napjától)
14/2011. (IX. 7.) Kt. rendelettel, 15/2011. (IX.7.)
Kt. rendelettel/ 16/2011. (XI. 30.) Kt. rendelettel/

18/2011. (XII. 7.) Kt. rendelettel/ 4/2012. (111.7. ) Kt.
rendelettel módosított az Onkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 2 ,2011. (III. 09. ) számú

rendelet módositásáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az Allamhóztar-
tásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.
j-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Al-

lamháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.
(XII. 30. ) Kormányrendeletben meghafározottakat-a tervévi költ-
ségvetés módosításáról az alábbi rende-letet alkotja:

1'§
(1) A R. 2. számú melléklete helyében, e rendelet 2. számú mel-

léklete lép.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-
testületének 12/2012. (IV.24) (hatályos

2012.04.25. napjától) Onk. számú önkormány-
zati rendelete a helyi népszavazásról és népi kez-

deményezésről szóló 9/1999. (V1.9. ) KT számú
rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi Ü(V. törvény 16. § (1)
bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában és 49. § (2)
bekezdésében szabályozott felhatalmazás alapján a választási
eljárásról szóló 1 997. évi C. törvényben és a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népsza-
vazáson és a helyi népi kezdeményezésen a 29/2000. (X. 27.)
BM rendeletben foglalt szabályokra tekintettel a'helyi népszava-
zás és helyi népi kezdeményezés feltételeinek és eljárási szabá-
lyainak megállapítása céljából az alábbi rendeletet alkotja a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1999.
(VI. 9. ) KT számú rendelet (a továbbiakban R. ) módosításáról.

1-§

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1999.
(VI.9. ) KT számú rendelet preambuluma helyébe a |ogszabályi vál-
tozásokra tekintettel az alábbi preambulum szöveg kerül:

"Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-tesfülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi D(V. törvény 16. § (1)
bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában és 49. § (2)
bekezdésében szabályozott felhatalmazás alap|án a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben és a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népsza-
vazáson és a helyi népi kezdeményezésen a 29/2000. (X. 27.)

(2) A R. 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú mellék-
lete lép.

(3) A R. 12. számú melléklete helyébe, e rendelet 1 2. számú mel-
léklete lép.

(4) A R. 13. számú melléklete helyébe, e rendelet 1 3. számú mel-
léklete lép.

(5) A R. 15. sz. számú melléklete helyébe, e rendelet 15 számú
melléklete lép.

2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

Táblázatos mellékletek megtekinthetők az Onkormányzat hon-
lapján, a www.pilisborosjeno. hu weboldalon.

BM rendeletben foglalt szabályokra tekintettel a helyi népszava-
zás és helyi népi kezdeményezés feltételeinek és eljárási szabá-
lyainak megállapítása céljából az alábbi rendeletet alkofja."

2.5
(1) A R. 5. § (1) c) pontjában a "társadalmi szervezet" szövegrész
helyébe az "egyesület" szó kerül.
(2) A R. 5. § (1) d) pontjában a "10%-a" szövegrész helyébe a
"25°o-a" szövegrész kerül.
(3) A R. 5. § (1) e) pont|ában a "10°o-a" szövegrész helyébe a
"25%-a" szövegrész kerül.
(4) A R. 5. § (1) f) pontjában a "10%-a" szövegrész helyébe a
"25%-a" szövegrész kerül.

3.5
(1) A R. 1 5. § (1) a) pontjában az "5%-a" szövegrész helyébe a
"10%-a" szövegrész kerül.
.(2) A R. 15. § (1) b) pontjában az "5%-a" szövegrész helyébe a
"10°o-a" szövegrész kerül.

A R. 17 §-a hatályát veszti

A R. 22. §-a hatályát veszti

4.§

5.5

6.§
1)Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon

2)Jelen rendelet 2012.04. 25. napjától hatályos.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 11/2012. (IV.24. ) (hatályos

2012. 04. 25-től) önkormányzati rendelete az Ön-
kormányzat 2011. évi gazdálkodásának zár-

számadásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete az Al-
lamháztarfásról. szóló - többször módosított - 201. 1. évi CXCV.
törvény 91. §-a alapján, valamint az államháztartásról szóló tör-
vényvégrehajtásáról szóló 368/201 1. (XII. 31. ) Korm. rendelet
155. §-ának rendelkezéseit is szem előtt tartva, a 201 1. évi költ-
ségvetési gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkofja.

A rendelet hatálya
]'§

A rendelet hatálya kiterjed az Onkormányzatra, valamint az ön-
kormányzat költségvetési szerveire.

2.§
1 ).Az önkormányzat költségvetési szervei 201 1 -ben az alábbiak
voltak:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv'
- Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő koltségvetési szervek:
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola

Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda
Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ
Reichel József Művelődési Házés Könyvtár

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön
címet alkotnak.
a) A címrendet és az előirányzatokat az 14/201 1. (IX. 7. ),
15/201 1 . (IX. 7. ), 1 6/201 1 . (XI. 30. ), és a 1 8/201 1 . (XII. 7. ), a
4/201 2. (111. 7) és a .... /2012. (IV. 24. ) számú rendeletekkel
módosított 2/201 1. (III. 9. ) számú Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveí
2011. év: költségvetésének teljesítése

3.§
1) A Képviselő-testület önkormányzat a 201 1. évi költségvetés-
ének végrehajtását e rendelet 1 -20. számú mellékleteiben foglalt
részletezettség mellett:

418 644 eFt bevétellel, ezen belül:
382. 395 eFt működési és 36. 269 eFt felhalmozási bevétellel,

424 061 eFt kiadással, ezen belül:
381. 820eFtmukodesies42.241 eFt felhalmozási kiadással,

79 507 ezer Ft szabad pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

A pénzmsradvány fedezete az év végi záró pénzkészlet, ami
106 41 3 ezer forintvolt.
A, Képviselő-testület a -201 1 . évi pénzmaradvány kimutatását a
1 8. számú melléklete alapján hagyja jóvá és fogadja el.

4.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 201 1. évi zárszámadási
rendeletének mellékleteinek részletezését az alábbiak szerint ha-
tározza meg:

- 1 számú melléklet: Címrend
- 2. számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása
- 3. számú melléklet: Működési bevételek-kiadások alakulása
- 3/a. számú melléklet: Felhalmozási bevételek-kiadások alakulása

többéves kihatással járó beruházások
-4. számú melléklet: Normatív hozzájárulások, állami támo-

gatások
- 5. számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása Polgár-

mesteri h-livafal
- 5/a számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása Német

Nemz. Alt. és Alapfokú Műv. Isk.
- 5/b számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása Német

Nemz. Kétnyelvű Ovoda
- 5/c számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása Misz-

sziós Ház
-5/d. számú melléklet: Bevételek- Kiadások alakulása Reichel

József Művelődési Ház
- 5. számú melléklet Bevételek - Kiadások alakulása

összefogl. Onkormányzati összesítő
- 6. számú melléklet: Beruházási kiadások alakulása
- 7. számú melléklet: Felújítási kiadások bemutatása
- 8. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai
- 9. számú melléklet: Tartalékok alakulása

- 10. számú melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségek
-11. számú melléklet: Támogatások alakulása
-12. számú melléklet: Mú'ködési és felhalmozási célú bevételek

és kiadások alakulása
-13. számú melléklet: Előirányzat felhasználásának alakulása
- 14. számú melléklet: EU-s projekt alakulásq
-15. számú melléklet: Német Nemzetiség Onkormányzat be-

vételei és kiadásai
- 16. számú melléklet: Tartozásállomány
- 17. számú melléklet: Lakossági és közösségi szolgáltatás tá-

mogatosa
-18. számú melléklet: Pénzmaradvány kimutatás
- 19. számú melléklet: Pénzforgalmi jelentés
- 20. számú melléklet: Vagyonmérleg

A költségvetésí létszámkeret
5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 201 1 évi
ténylegesen felhasznált létszámkeretét 82 főben hagyja jóvá az
5. számú melléklet szerint.

Zóró rendelkezések
6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihir-
detéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2012. április 24.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármesfer s. k. jegyző s. k.



Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének 13./2012 (05.09. ) (hatályos

2010.05. 10. napjától) önkormányzati rendelete

A zaj- és rezgésvédelemről

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, vala-
mint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköre-
iről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e)
pontjában, valamint - a 7. § tekintetében - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Altalános rendelkezések
1-§

(1) Ezt a rendeletet - a (2) bekezdésben foglalf kivétellel - a Pilisbo-
rosjenő Község Onkormányzat közigazgatási területén folytatott, kör-
nyezeti zajjal vagy rezgéssel járó fevékenységekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekből, kárelhárítási,
katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra hasz-
nált hangosító berendezés üzemeltetésére.

2.§
E rendeletalkalmazásában:
1. éjjeli időszak: a 22 óra és 6 óra közötti időszak,
2. műsorzaj: bármely hangosító berendezéstől származó, sza-
badba kijutó, vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó hang,
3. nappali időszak: a 6 óra és 22 óra közötti időszak,
4. reklám célú hangosító berendezés: aza hangosító berendezés,
gép, amit szolgáltatás, termék, rendezvény, vagy esemény reklá-
mozása, népszerűsítése során hangosítás céljából üzemeltetnek,
5. szabadidős célú hangosító berendezés: az a hangosító be-
rendezés, gép, amit kulfurális, szórakoztató, vendéglátó vagy
sportesemény során hangosítás céljából üzemeltetnek.

2. Reklám célú hangosító berendezések zajkibo-
csátása

3.§
Reklám célú hangosító berendezés délelőtt 10 óra és 12 óra kö-
zött, délután 15 óra és 17 óra között üzemeltethető, kivéve, ha
a hirdetés közérdekű célokat szolgál.

3. Közterületi rendezvények zajkibocsáfása
4.§

(1) Közterületi rendezvényen szabadidős célú hangosító beren-
dezés - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag
a polgármester által kiadott engedéllyel üzemeltethető.
(2) Az engedély iránti kérelmet a szabadidős célú hangosító be-
rendezés üzemeltetőjének a közterületi rendezvény tervezett idő-
pontja előtt a vendéglátóipari egységek esetében legalább 15
nappal, magánszemélyek és civil szervezetek magán rendezvé-
nyei esetén 5 nappal kell benyújtania a polgármesterhez. Az en-
gedélyre vonatkozó kérelemben fel kell tünfetni:

a) a tervezett zajterhelés helyét, időpontját és módját, a ren-
dezvény kezdésének és befejezésének időpontját,
b) a rendezvény helyszínének környezetében elhelyezkedő
közintézmények felsorolását,
cj az akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a han-
gosító berendezés működése során keltett zajszint nem ha-
ladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj-
és rezgésterhelési határértékeket.

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett rendez-
vény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját, vala-
mint a zaj- és rezgésterhelési határérték és a lehefséges eltérés
maximális értékét.
(4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fel-
lebbezni.
(5) Nem kell engedélyt kérni

a) az önkormányzaf éves kulturális programjában lévő rendez-
vényeken, valamint
bja házasságkötéshez kapcsolódó lakodalmas menetheztar-
tozó zeneszolgáltatás során

alkalmazott szabadidős célú hangosító berendezés üzennelfetésére.

4. A lakosság háztartási és a helyi közösségek
igényeit kielégítő zajkeltő tevékenységre vonat-

kozó szabályok
5.§

(1) Kertekben és kiskertekben motoros favágás, kerti fraktor üze-
meltetés, fűnyírás, valamint más a kertépítéssel és -fenntartással
kapcsolatos zaj- és rezgéskeltő tevékenység

a) hétköznapokon 7 óra és 21 óra között,
bj szombaton, vasárnap és munkaszünefi napokon délelőtt 9
óra és 21 óra közötf folytatható.

(2) A 4. § szerinti engedélyezett tevékenység kivételével 21 óra
és 8 óra között szabadtéri zajkeltö tevékenység nem folytatható.
(3) Vendéglátó egységekhez tartozó teraszok és kerthelyiségek
éjfél és 6 óra között nem üzemeltethetőek.
(4) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben

a) munkanapot megelőző napon zajkeltő rendezvény nem tartható,
bj munkaszüneti napot megelőző napon tartott rendezvény
legfeljebb éjfélig tartható.

(5) Szombaton 7-21-ig terjedő időszakon kívül, vasárnap 9-21-
ig terjedő időszakon kívül, munkaszüneti napon, valaminta mun-
kaszüneti napok körüli munkarendről szóló. jogszabályban
meghatározott egyéb pihenőnapon 9-21-ig terjedő időszakon
kívül, valamint éjjeli időszakban

a) építési telken, építési- és közterületen építési és egyéb zajjal
járó ipari, szerelési és egyéb munka nem végezhető,
bjtíos az 1. mellékletben meghatározott kültéri berendezéssel
munkát végezni.

5. A zajvédelmi előírások ellenőrzése és betarta-
tása

6-§
(1) A rendeletben foglalt zajvédelmi előírások befartását a jegyző
a közterület-felügyeleten keresztül, valamint a lakossági zajpana-
szok kivizsgálására létrehozott munkacsoport útján ellenőrzi.
(2) Az e rendeletben foglalf előírások be nem tartására vonatkozó
lakossági bejelentéseket a Polgármesteri Hivafalhoz lehet meg-
tenni. Az Onkormányzat hivatali időn túli lakossági bejelentések
fogadását is biztosítja e-mail útján a hivatal@i:<ilisboros'eno.hu e-
mail címen.
(3) Ha a közferületen tartott rendezvény szervezője a vonatkozó
engedélyben vagy e rendeletben foglaltaktól eltér, az ellenőrzést
végző hatóság határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot
helyreállítására. A határidő elmulasztása, valamint az engedélytöl
vagy e rendelet rendelkezéseitől való ismételt eltérés esetén a ha-
tóság a rendezvény folytatását megtiltja.

6. Súlyosan közösségellenes magatartás
7.§

(1)Aki
a) reklám célú hangosító berendezést a 2. alcímben megha-
fározott időszakon kívül üzemeltet,

bj a közterületi rendezvények zajkibocsátására vonatkozó, a
3. alcímben meghatározott szabályokat megszegi, vagy
c) a lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielé-
gítő zajkeltő tevékenységre vonatkozó, a 4. alcímben meg-
határozott szabályokat megszegi
súlyosan közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosan közösségellenes
magatartás miatt a közterület-felügyelő háromezer forinttól ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

7. Záró rendelkezések
8.§

(1) Ez a rendelef 201 2. 05. 10. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis-
borosjenő Község Onkormányzatának a környezetvédelemről
szóló 37/2004. (VIII.20. ) Kt. rendeletének a z'aj- és rezgésvé-
delemről szóló III. fejezete.

9.§
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006./123/EK (2006. december 12. ) európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kelt: Pilisborosjenő, 2012. május 3.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

1. melléklet a 13 201 2. 05. 09. önkormán zati rendelethez
KorlátozoHan működtethető kültérí berendezések
1. Epítőipari teheremelő (robbanómotoros hajtással)
2. Döngölőgép
3. Kompresszor
4. Kézi betontörő és fejtőkalapács

9

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testölefének 14./2012. (V.9. ) (hatályos

2012.05.10. napjától) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-

dékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterü-
letek tisztántartásáról szóló 19/2011. (XII. 7.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
19/201 1. (XII. 7. ) önkormányzati rendeletét - a továbbiakban:
R. - az alábbiak szerint módosítja:

1-§
Az R. 2. számú melléklete helyébe a közszolgáltató 2012. évre szóló
módosított díjjavaslata alapján az alábbi 2. számú melléklet lép.
"2. számú melléklet

Hulladékszállítási közszol áltatás di'a:
4/262 Ft/1 + AFA =5/413 Ft/liter - a standard 120

1-es edényre vonatkozóan

Epítőipari csörlő (robbanómotoros hajtású)
Földtoló
Dömper
Hidraulikus vagy köteles kotró
Kotró-rakodó

10. Földgyalu
1 1. Hidraulikus nyomásfokozó
1 2. Villás emelőtargonca belső égésű motorhajtással
13. Rakodógép
14. Mobil daru
15. Toronydaru
16. Hegesztőgenerátor
17. Szalagfűrész (építőipari alkalmazásra)
1 8. Körfűrész (építőipari alkalmazásra)
1 9. Kézi láncfűrész
20. Döngölőgép (csak robbanó döngölő)
21. Beton- vagy habarcskeverő gép
22. Beton- és habarcsemelő, -szóró berendezés
23. Szállítószalag
24. Fúrótorony (a cölöpfúró is)
25. Silo- vagy tartálykocsik töltésére és ürítésére alkalmas berendezés
26. Hidraulikus fejtőkalapács
27. Villás emelőtargonca belső égésű motorhajtással, ellensúllyal
28. Aramfejlesztő generátor
29. Cölöpverő berendezés
30. Betonkeverő jármű
31. Tehergépjármű, nyerges-vontató,
32: Arokásó
33. Csőfektető gép
34. Talajtömörítő homlokrakodó
35. Beton-vagy aszfaltvágó
36. Utmarógép
37. Utburkolatrakó gép
38. Mobil és kézi gyorsvágógép (flex)
39. Kézi beton fúrókalapács és gép (ütvefúró)

SZERZÖDHETÖ EDENYZET EDÉNYZET EDÉNYZET
EDÉNYMÉRET EGYSZERI NEGYEDÉVES ÉVES
Heti egyszeri ürítés URÍTÉSI D'UA URÍTESI D'UA URÍTESI DUA
60 literes edény 265 Ft+ÁFA 3. 324 Ft+ÁFA 13. 297Ft+ÁFA

120 literes edény 5 1 1 Ft+ÁFA 6. 649 Ft+ÁFA 26. 595 Ft+ÁFA

240 literes edény 1. 023 Ft+ÁFA 1 3. 297 Ft+AFA 53. 1 90 Ft+AFA

1. 100 literes edény 5. 940. Ft+AFA

1. 100 1-es edény bérleti díja: 2.417 Ft/db/hó+ÁFA
60 1-es zsák ára: bruttó 460 Ft

120 1-es zsák ára: bruttó 665 Ft

Üdülőingatlanok éves üritési dija:
20.088 Ft+ÁFA/edény.
Az üdülőingatlanoknál 120 1-es edények haszná-
lafa lehetséges."



2-§
(1) A rendelet 201 2. május 1 0-én lép hatályba, a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértékének a
2012. évre vonatkozó rendelkezéseit a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 58. § alapján 201 2. április 15-től
fizetendő közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat képviselő-
testületének 15/2012. (V.9. ) (hatályos 2012.
május 10. napjától) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséról'

Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzat-
okról szóló többször módosított 1 990. évi D<V. -törvény 16. § (1)
bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező többször mó-
dosított 1993. évi D(XVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv. ) 3. § (I)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről az alábbi ren-
delefet alkotja:

/. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

]-§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Onkormány-
zat tulajdonában álló lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre, valamint a hozzájuk tartozó földrészletekre.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások felsorolását
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A lakásbérlet létrejötte
2-§

(1) A lakásbérleti jogviszonyta bérbeadó és a bérlő szerződése ha-
tározott időre, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig, hozza létre.
(2) A lakásbérleti jogviszony a lakásra, a lakáshoz tartozó helyi-
ségekre és földrészletre terjed ki. A bérlőt és a vele együttlakó
személyeket a közös használatra szolgáló helyiségek és területek
használatának joga is megilleti.

3.§
(1) A rendelet hatálya alá tartozó lakások esetében a bérlő kije-
lölésével és a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos bérbe-
adói jogokat a Polgármester gyakorolja.
(2) A lakásbérleti szerződést a polgármester írja alá a jegyző el-
lenjegyzésével.
(3) A lakásbérleti szerződést a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bérbeadás jogcímei
4.§

A lakás bérbeadásának jogcímei:
a) pályáztatás útján:
aa) szociális helyzet alapján,
ab) piaci viszonyok alapján
acf kölfségelvű bérlet alapján,
bj önkormányzafi érdekből történő elhelyezéssel.

II. Pályáztatás szociális helyzet a/ap/an2
5-§

(1) Az önkormányzat lakásállományának legfeljebb 20°o-át szo-
ciálisan rászorulók részére adhatja bérbe pályázati úton.
(2) Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződéskötésre irá-

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gon-
doskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. Jegyző s. k.

nyuló pályázatot az a nagykorú személy jogosult beadni,
aj aki a pályázat benyújtását megelőzően életvitelszerűen Pilis-
boros|enőn tartózkodik, és
b^ akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó
havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének másfél^ze-
resét nem haladja meg, egyedül élő esetében a kétszeresét, és
ingatlanainak, ingóságainak, továbbá vagyoni értékű jogainak
együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 50-szeresét nem ha-
ladja meg, továbbá
cj aki maga és a családja lakhatását önerőből biztosítani nem
képes, és
dj aki a pályázati feltételeket elfogadja.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem ad-
ható bérbe a pályáztatott lakás annak a pályázónak aki az or-
szág területén bárhol rendelkezik:
a) önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak
minősülő beköltözhető tulajdoni hányaddal,
b^ önkormányzati bérlakás bérleti jogával,
cj önkormányzati bérlakás bérleti jogáról ellenérték fejében le-
mondott.
(4) Szociális helyzetalapján legfeljebb a következő szobaszámú
lakás adható bérbe:
a) ha a személyek száma: "1-2, akkor a lakószobák száma: leg-
feljebb 1
bj ha a személyek száma legalább három, akkor a lakószobák
száma: legfeljebb 3.

6.§
1) Szociális bérlakás megüresedését követően a Képviselő-testü-

let a soron következő ülésén dönt új pályázat kiírásáról, a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára.
(2) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján leg-
alább 30 napig közzé kell tenni, illetve a pályázatot meg kell je-
lentetni a Hírmondóban és az Onkormányzat honlapján a
beadási határidőt megelőző legalább harminc nappal korábban.
(3) A beérkezetf pályázatokról a - pályázati határidő lejártát kö-
vetően - a polgármester az alábbi szociális helyzet alapján ki-
alakult sürgősségi sorrend figyelembevételével dönt:

legalább két kiskorú gyermekről való gondoskodás,
- a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó ellá-
tása,

- az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos sze-
méllyel egy háztarfásban történő együttélés.
(4) A lakás szociális helyzet alapján történő pályázati eljárással
maximum 3 év határozott időtartamra adható bérbe.
(5) A szociális jelleggel bérbe adott lakás albérletbe nem adható,
illetve abba a bérlő közeli hózzátartozóján kívül más személy a
polgármester hozzájárulásával fogadható be.

III. Pályáztatás piaci viszonyok alapján
7-§

(1) Onkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadása pá-
lyázat alapján törfénik.
(2) Piaci alapú lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot
az a nagykorú személy jogosult beadni:

aj aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően a község-
ben be|elentett lakóhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerűen a
községben tartózkodik, vagy
bj aki a községben közvetlenül a pályázat benyú|tását megelő-
zően folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, illetőleg egyéb
kereső tevékenységet folytat.
(3) A pályázat kiírásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt
a piaci alapon bérbe adható lakás megüresedését követő ülésen.
(4) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 30
napig közzé kell tenni. A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményezi.
(5) A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó aki:
- helyreállításra, korszerűsítésre szoruló lakás esetében vállalja a
bérbeadó által meghatározott helyreállítási, korszerűsítési munkák
elvégzését,
- helyreállítást, korszerűsítést nem igénylő lakás esetében vállalja
az önkormányzat által meghatározott bérleti díjnál magasabb
összeg megfizetését,
- vállalja 6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,
-vállalja, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározottidő-
tartam lejárta előtt megszerzi a saját tulajdonú lakását, vagy la-
kásproblémáját más módon megoldja.
(6) Több azonos tartalmú pályázat esetében a bérlő személyét
sorsolössal kell eldönteni.
(7) Helyreállításra, korszerűsítésre szoruló lakás pályáztatása ese-
tén, ha a bérlő egy év alatt a bérbeadó által meghatározott mun-
kálatokat nem végzi el, úgy elhelyezésre nem tarthat igényt és a
lakást kiürített állapotban az áfadáskori leltárral egyezően köteles
a bérbeadó részére visszaadni.
(8) Amennyiben a helyreállításra, korszerűsítésre'szoruló lakásra
kötött szerződés a határozott idő le|árta előtt megszűnik, úgya
bérlő részére a bérbeadó által meghatározott és a bérlő által el-
végzett, az önkormányzat nevére szóló számlákkal igazolt kiadá-
sokat - melyek a bérlő részére lakbér szüneteltetés címén nem
térültek meg - az önkormányzat.egy összegben, 60 napon belül
megtéríti, megfelelő elszámolással alátámasztva.
(9) A polgármester szerződést - önkormányzati lakás piaci ala-
pon történő bérbeadására - maximum 5 évre köthet
(1 0) A polgármester a pályáztatás eredményéről írásban értesíti
a pályázókat.
(1 1) A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételétől számított
15 napon belül lakásbérleti szerződést kell kötni.

8-§
A piaci alapon bérbeadott lakás albérletbe adható a polgármes-
ter hozzájárulásának feltételével a bérleti díj 1 30%-ának megfi-
zetése mellett.

IV. Költségelvű (szolgálati) bérlakások bérbe-
adása
9.§

A szolgálati jelleggel az önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
ban, védőnői szolgálatánál és intézményeiben dolgo'zó köztiszt-
viselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók részére a
polgármester pályázat mellőzésével költségelv érvényesülése mel-
lett önkormányzati lakást adhat bérbe legfeljebb Pilisborosjenő
Község Önkormányzatánál illetve Polgármesteri Hivatalánál és
intézményeinél munkavégzésre irányuló jogviszony fennálltáig.

10. §
(1) A 9. § szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy
a bérlő Pilisborosjenő területén, illetve annak 2.0 km-es vonzás-
körzetében önálló lakástulajdonnal nem rendelkezik és vállalja
bérleti ]ogviszonya határozott időre történő fenntartását, vagy az

önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, illetve intézményé-
nél jogviszonya fennállásáig érvényes bérleti szerződés megkö-
tését.

(2) A lakásbérleti szerződés a 9. § szerinti jogviszony megszűné-
sével egyidejűleg megszűnik, és a bérlő a megszűnést követő 30
napon belül köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra al-
kalmas állapotban a bérbeadónakvisszaadni. A megszűnést kö-
vető 30. napig a költségelvű lakbér irányadó a bérlő
lakhatásának ellentételezésére.

V. Önkormányzat: érdekből történö bérlőkijelölés
11.§

(1) Onkormányzati érdekből történő bérlőkijelö'lés célja, hogy biz-
tosítsa a községben megfelelően képzett szakemberek letelepe-
dését.
(2) Önkormányzati érdekből törfénő elhelyezést a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, önkormányzati képviselők, valamint
intézményvezetők kezdeményezhetik, önkormányzati feladat ellá-
tásához, vagy az önkormányzat által támogatott tevékenységhez
szükséges elhelyezések esetében, melyről a polgármester dönt.
(3) A lakásbérleti szerződés
a) határozott időre,
bj a megbízásos, szerződéses jogviszony, közszolgálati, rendőr-
ségi állományi vagy munkaviszony tartamára köthető.
(4) Az (1) bekezdés szerint elhelyezett bérlő köteles a feltétel
megszűnése, vagy a határozott időtartam leteltét követő 30
napon belül a lakást a bérbeadónak helyreállított állapotban el-
helyezési igény nélkül visszaadni.
(5) Ha a bérlő elhelyezésre jogosító (3) b) pont szerinti jogviszo-
nya rokkantsági- vagy baleseti rokkantsági nyugdíjazás miatt
szűnik meg, a bérlő kérelmére az elhelyezés egy alkalommal, 3
évre szóló határozott időtartammal meghosszabbítható.

VI. Felek jogai és kötelezettségei
12. §

(1) A bérbeadó a lakást [az Ltv. 7. § (1) bekezdése alapján] a
komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt, a
szerződésben meghatározott feltételekkel és idöpontban rendel-
tetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérlőnek át-
adni, kivéve, ha a felújítás, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotba hozás a bérleti szerződés szerint a bérlő feladata.
(2) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az
épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a la-
kásberendezések üzemképesek.
(3) A helyszínen készült leltárban fel kell tüntetni a lakás, illetőleg
lakásberendezések tényleges állapotát, az esetleges hibákat, hi-
ányosságokat. A bérlő az átvételt - észrevételeinek írásbeli rög-
zítésével - a leltár aláírásával ismeri el.
(4) A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszünteté-
séről a bérbeadó köteles gondoskodni. A szerződéskötéskor a
felek megállapodhatnak, hogy a bérlő a szükséges munkát a bér-
beadó helyett elvégzi. Ebben az esetben a bérlő ráfordításait -
megegyezés alap]án - lakbér szüneteltetéssel kapja vissza. Lak-
bér szüneteltetés esetén a havi lakbérről kiállított számla pénzügyi
tel|esítést nem igényel mindaddig, míg a számlával igazolt felújí-
tási kiadások erre fedezetet nyújtanak.
(5) A bérlő kérelmére a bérleti szerződést az esetben is meg kell
kötni, ha a beköltözés egy későbbi időpontban - a lakás rend-
behozatala után - történik.
(6) Lakbérfizetési kötelezettség a lakás tényleges átadásától áll
fenn.

13. §
Helyreállításra, korszerűsítésre szoruló lakások pályáztatása ese-



tén a bérbeadó a bérlőnek a lakást jegyzőkönyvbe foglalt és lel-
tárívben rögzített állapotban adja át, megjelölve a helyreállítás-
sal, korszerűsítéssel érintett munkálatokat, a munkálatok
elvégzésének maximális összegét és azok elvégzési határidejét.

14-§
(1) A bérbeadó köteles gondoskodni
a) az épület karbanfartásáról;
bj az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes álla-
potáról;
cj a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá
e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.
(2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyisé-
gekkel és területtel összefüggő - az (1) bekezdésben nem említett
- egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek megállapodása
irányadó [Ltv. 10. § (1)-(2) bekezdés].

15. §
(1) A bérbeadó a 14. § (I) bekezdésében meghafározott köte-
lezettségét [az Ltv. 1 1. §-a alapjánj:
af életveszélyf okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető
vagy a lakás, illetőleg a szomszédos lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát ténylegesen
akadályozó (a továbbiakban együtt: azonnali beavatkozást
igénylő) hibák esetében haladéktalanul;
bj azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig ál-
talában'az épület karbantartásával vagy felújításával összefüg-
gésben köteles teljesíteni.
(2) A bérlő az igazolt költségének egy összegben való megtérí-
tését igényelheti a bérbeadótól, ha helyette azonnali beavatko-
zást igénylő, veszélyelhárító munkát végzett, feltéve, hogy az a
másjk félnek méltánytalan megterhelést nem okoz.
(3) Onkormányzati lakás esetén a bérbeadónak a bérlő igazolt
költségeit - haladéktalanul - egy összegben kell megtéríteni.
(4) Ha a bérbeadó az (I) bekezdés bf pontjában foglalt kötele-
zettségét - az ott megjelölt időpontban - a bérlő felszólítása el-
lenére sem teljesíti, akkor a bérlő
a) a bíróságtól kérheti a bérbeadó kötelezését a hiba kijavítására;
bj a bérbeadó helyett és költségére a munkát elvégezheti.
(5) A bérlő a veszély és kárelhárítási munkálatok kivételével bár-
milyen átalakítást, korszerűsítést, beépítést kizárólag a bérbeadó
írásos engedélye alapján végezhet. A hozzájárulás hiányában
végzett munkálatok költségének megtérítésére a bérlő nem tarthat
igényt, illetve a bérbeadó írásos felszólítására köteles az eredeti
állapot visszaállítására.

16. §
A bérbeadó szükség szerinf, de legalább évenként ellenőrzi a
lakás rendelfetésszerű használatát és a bérlőt terhelő kötelezett-
ségek teljesítését. Az ellenőrzés a bérlő előzetes értesítésével mun-
kanapokon 8-20 óra között végezhető.

17.§
(1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás beren-
dezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlá-
sával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésével kapcsolatosan
a karbantartással, és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt,
a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik
(L^. 13. § (l)bekezdés).
(2) A bérlő a szerződésben vállalt és e rendeletben felsorolt kö-
telezettségeit olyan időpontban és módon köteles teljesiteni,
ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szük-
ségessé teszi.
(3) Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibáso-

dása miatta lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bér-
beadó köteles gondoskodni.
(4) h-la a lakósban, a lakásberendezésekben, továbbá az épület-
ben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele
együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó
a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtéritését követelheti.

18. §
A 15. § rendelkezéseit a lakásbérleti |ogviszony megszűnése esetén
a jogcím nélküli lakáshasználókra is megfelelően alkalmazni kell.

19. §
Epület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bontása miatti bérleti
jogviszony megszűnésekor a bérlő a bérbeadónak a lakást helyre-
állítatlanul, berendezési tárgyait a leltárnak megfelelően adja vissza.

20. §
(I) A lakásbérleti szerződés fennállása alatf a bérlő köteles élet-
vitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hó-
napot meghaladó fávolléfét és annak időtartamát köteles írásban
a bérbeadó részére bejelenteni.
(2) A bérlő a lakásba más személyt az Ltv. 21. §-ában szabályo-
zott eseteken kívül csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fo-
gadhat be.

21.§
(1) Bérlőtárssá válhat az a bérlővel együttköltöző vagy befogadott
nagykorú személy, akit a bérlő azLfv. 21. § alapján a bérbeadó
hozzájárulása nélkül a lakásba befogadhat és önálló keresettel,
jövedelemmel rendelkezik, továbbá a lakásban az együttköltö-
zéstől vagy befogadástól számított egy év óta életvitelszerűen a
bérlővel együtt lakik.
(2) Bérlőtársi jogviszony létesítéséhez a bérbeadó a bérlő és a
leendő bérlőtárs közös kérelme alapján járulhat hozzá.
(3) Bérlőtársi jogviszony nem létesíthefő, ha a bérlőnek lakbér, il-
letve közüzemi tartozása van.
(4) Közös kérelemre a házastársak bérlőtárssá válhatnak, a bérleti
szerződés módosításával.
(5) Bérlőtársak közös kérelmére a bérbeadó a bérlőtársi jogvi-
szonyt megszünteti.

VII. A lakásbérlet megszűnése
22.§

(1) A lakásbérlet megszűnésekor a bérlő elhelyezésre nem tarthat
igényt, illetve rendes felmondás esetén a felmondási idő 60 nap
mind a bérlő, mind a bérbeadó részéről.
(2) A lakásbérleti jogviszony megszüntetésére egyebekben a la-
kások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1 959. évi IV. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

VIII. A lakbér mértéke
23. §

(1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét 4. sz. melléklet
tartalmazza.

24.§
(1) A lakbér összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni
a lakás bérbeadásának jogcímére (szociális, piaci, költségelvű,
önkormányzati érdekből kijelölt) komfortfokozatára, alapterüle-
tére, minőségére, állapotára, fekvésére, illetve a lakásbérleti szer-
ződésben szabályozotf szolgáltatásokra.
f2j A képviselő-testület a lakbér mértékét minden év december 1 -
31. között felülvizsgálja.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított lakbér nagyságát az érték-
állóság biztosítása érdekében a polgármesteréventefelülvizsgál|a.

25'§
A költségelvű bérlakások lakbéréből befolyt összeget az önkormán^
zata költségelvú' bérlakások fenntartására, felújítására használja fel.

26. §
(1) A jogcím nélküli lakáshasználó a jogviszonya rendezéséig,
illetve a lakás bérbeadónak történő visszaadásáig a bérbeadó
részére használati díjat köteles fizetni.
(2) A használati díj a jogcím nélküli használat kezdetét követő
hónap első napjától számított hat hónapig a lakásra megállapított
havi bérleti díjjal azonos összeg.
(3) A hatodik hónap elteltével - kivéve, ha a jogcím nélküli hasz-
náló másik lakásra tarthat igényt-a használati díj a lakásra meg-
állapított bérleti díj 1 20%-a, mely minden fovábbi hónappal a
jogcím nélküli lakáshasználat kezdetén megállapított használati
díj 10°o-ával emelkedik.
(4) A használati díjat a lakbér megfizetésére vonatkozó szabá-
lyok szerint kell megfizetni.
(5) A jogdmnélküli lakáshasználó lakáshasználata során, illetve
annak megszűnését követően is felel mindazon kárért, amelyet a
jogcímnélküli lakáshasználatával okozott.

IX. Lakbértámogatás
27. §

(l') Lakbértámogatás állapítható meg annak a pilisborosjenői la-
kóhellyel rendelkező személynek, aki Pilisborosjenő Község On-
kormányzata tulajdonában álló, szociális helyzet alapján bérbe
adott lakást bérel és a jelen rendelet 5. §-a, valamint 6. §-a alap-
ján bérelt lakást ténylegesen lakja.
(2) Lakbértámogatásban az a bérlő részesülhet, akinek családja-
ban - az együttlakó családtagokat számítva - az egy főre juto
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének (nyugdíjminimum) 200%-át, egyedülálló esetében 250%-
át nem haladja meg.
(3) A lakbértámogatásról szóló kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani és be kell mutatni vagy csatolni a személyi adatokra,
az igénylő és vele együttlakó családtagjainak jövedelmi, vagyoni
viszonyaira vonatkozó igazolásokat.
(4) A lakbértámogatás a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától kezdődően állapítható meg. A bérbeadó a jogosultság
fennállását évente felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén
a lakbértámogatás nyújtását megszünteti.
(5) A lakbértámogatásban részesülő személy a jogosultság feltét-
eleit érintő lényeges tények megváltozásáról 15 napon köteles
értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.
(6) A lakbértámogatás folyósítását meg kell szüntetni, amennyiben
a bérlő: ..
a) bérleti jogviszonya megszűnik,
bj támogatásra való jogosultsága megszűnik, vagy
c) lakbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
(7) A lakbértámogatás mértéke az egy főre jutó nettó ]övedelem
figyelembe vételével kerül megállapításra. A támogatás mértéke:
aj egyszemélyes háztartás esetében: a mindenkori nyugdíjmini-
mum 200%-áig a lakbér 25%-a, a nyugdíjminimum 250%-áig a
lakbér 10%-a,
bj kettő vagy több személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum
150%-áig a lakbér 25%-a, a nyugdíjminimum 200%-áig a Igkbér
10%-a.
(8) A jogosultság fennállása esetén a fizetendő lakbér összegét
a támogatás mértékével csökkenteni kell.
(9) A lakbértámogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

X. A helyiségbérlet szabályai
28. §

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet a bérbeadás útján
hasznosítható helyiségekről.

29. §
(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásánál el-
sősorban a piaci értékesítés szempontjait kell figyelembe venni.
(2) A bérleti szerződések csak határozott időre - maximum 5 évre
- köthetők.
(3) A bérleti díj mérfékét minden esetben a szerződés kötésével
egyidejűleg kell megállapítani.

30. §
(1) A bérbeadói jog gyakorlója átruházott hatáskörben a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság, az egyéb bérbeadói jogokat
pedig átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
(2) Azönkormányzátvagyonkezelő szerve, a Falugondnok Nonprofit
Kft. által, a feladatai ellátásához biztosított helyiségek tekintetében
kötött helyiségbérleti szerződésekre jelen rendelet nem alkalmazható,
arról egyedileg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt.

31. §
(1) Az önkormányzafi helyiség bérleti jogát átruházni, cserélni
csak előzetes bérbeadói hozzájárulás esetén lehet.
(2) A helyiség albérletbe, haszonkölcsönbe nem adható. Ennek
megszegése olyan súlyos szerződésszegés, aminek esetén azon-
nali felmondásnak van helye.

XI. Önkormányzati lakások és helyiségek elide-
genitése

Lakások
32. §

Pilisborosjenő Község Onkormányzata a bérlakások elidegeníté-
séből származó bevétel felhasználási módjáról, célok és felada-
tok szerinti megosztásáról költségvetési rendeletében dönt.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
34. §

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése a kép-
viselő-testület döntése alapján nyilvános pályázat vagy licitálás
útján történik.
(2) Az eladási ár alapja szakértői értékbecslés, melytől lefelé csak
a második pályáztatás, licitálás esetén lehet eltérni, amennyiben
az első eredménytelen volt.
(3) Az eladási árat a szerződés megkötésekor, egy összegben
kell megfizetni.

XII. Záró rendelkezések
35. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módo-
sított 1993. évi D(XVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

37. §
(1) E rendelet 2012. május 10. napján lép hatályba, de a lak-
bérek és Helyiségbérletek mértékére vonatkozó rendelkezéseit a
jelenleg bérbeadott lakások és helyiségek tekintetében először
201 3. 01. 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet 5-8. §-aiban meghatározott jogcímeken pályáz-
tatni, lakást bérbe adni csak a rendelet hatályba lépését követően
megüresedett lakások tekintetében kötelező.
(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályátveszti az önkor-
mányzati lakások és helyiségek bérletéről, lakbérek mértékéről
szóló 4/1997. (111. 17. ) Kt. sz. és az azt módosító 5/2009.
(1. 30. ) Kt. számú rendelet.
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^.y^- Június B. péntek,
18óra

Német Nemzetiségi
ÁltaUnos és Müvészeü^

Tskola Zenetagozatának
koncertje

Június lO. vasámap,
öra

Beszélgefés Ovári nna vezetésével
a jelenléfről és filmvetítéssel egybekötött őskutatásokról

mely Peruba és Ecuadorba vezeta művelődési ház kistermében

Környe tvédelmi tá
Várunk mindenkit/ aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdők élővilágát/ vagy
csak egyszerűen szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni

Részletes program:
Június 18. (hétfő) Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges ásványokkal.

Gyümölcsgyűjtő játék.
Június 19. (kedd) Kirándulás a Nagy Kevély- hegyhez. Sziklamászás.
Június 20. (szerda) Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem kérdéseivel.
Június 21. (csütörtök)Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környező állatvilággal.

Allati kvíz és állatos játékok.
Június 22. (péntek) Kirándulás a Kövesbérci erdőbe. Ismerkedés a növényvilággal.

Számháború.

Részvételi feltételek: 7-16 éves kor, megfelelő kondíció
Étkezés: otthonról hozott hideg élelem
Maximális létszám: 30 fő
Atábordíja: 5000 Ft/ fő/ hét; (1000 Ft/nap/fő, ha nem tudsz mindennap jönni!)

njstsaö or
Mindazoknak, akik szeretnek olvasni, játszani/ szerepelni. Drámajátékc
önismereti foglalkozások, versmondás/ színpadi mozgás játékos tanul<
színdarab feldolgozása és színpadi megjelenítése!

Részletes program:
Június 25. (hétfő) Könyvtári nap: ismerkedés a könyvtárral, egymással; a választott

nűvekkel; olvasási tudásszint felmérése; szerepek kiosztása.
Június 26. (kedd) Csoportfoglalkozások, a kiválasztott művel ismerkedés, sok játék.
Június 27. (szerda) Játékos szinjátszós átdolgozása és megjelenítése a műnek.
Június 28. (csütörtök) Díszletek készítése és a színdarab próbálása
Június 29. (péntek) Főpróba, sok játék, bemutató, táborzárás!

Részvételi {-eltételek: 8-16 éves kor
Éfkezés: A vendéglőben!
Maximális léfszám: 30 fő
A tábor díja: 10. 000 Ft /fö
Jelentkezni: a könyvtárban

Június 16. szombat,
14óra

Német Tájházban

aNémetDalkör
30 éves

jubileumi műsora

Német hagyományőrzés
dallal és tánccal!



(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.

Pilisborosjenő 201 2. április 4.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea polgármester
|egyzo

1. 5Z. melléklet Pilisboros'enő Közsé Onkormán zat Ké viselő-
testületének 15 2012. V. 9. Onk. számú önkormán zati ren-
delethez
Pilisborosjenő Község Onkormányzati tulajdonában lévő lakások

Szociolis alapon bérbe adható lakás
Pilisborosjenő, Fő út 59. földszint bal oldali lakás

Költségelvű bérlakások
Pilisborosjenö, Fő út 59. földszint jobb oldali lakás
Pilisborosjenő, Fő út 59. első emelef bal oldali lakás

Piaci alapon bérbe adható lakás
Pilisborosjenő, Fő út 59. első emelet jobb oldali lakás
Pilisborosjenő, Fő út 59. tetőtéri jobb oldali lakás
Pilisborosjenő, Fő út 51. családi ház belső részen fekvő

Önkormányzati érdekből bérbe adható lakások
Pilisborosjenő, Fő út 59. tetőtéri szint bal oldali lakás

2. sz. mellékiet Pilisboros'enő Közsé Onkormán zat Ké viselő-
testületének 15 2012. V. 9. Onk. számú önkormán zati ren-
delethez

Pilisborosjenő Községi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő nem lakás cél'iára bérelt hetyiségekről

1. Egészségház Pilisboros'enő Fő út 16. szám alatti szol áltató-
ház hel isé ei:

1/1. Földszinfen lépcső előtt jobb oldali váró, előtér, teakonyha,
öltöző, W.C., tanácsadó, védőnői szoba, 72.00 m2

1/2. Emeleti szinten bejárattól balra diszponibilis orvosi ren-
delő 24,27 m2

1 ,3. Emeleti szinten bejárattól balra a lépcső mellett diszponi-
bilis orvosi rendelő 17, 17 m2

3. sz. melléklet Pilisboros'enő Közsé Onkormán zat Ké viselő-
festületének 15 2012. V. 9. Onk. számú önkormán zati ren-
delethez

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testülete (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16., képviselője:

polgármester), mint bérbeadó - a továbbiakban
bérbeadó,
és ..................... (név) ...................... szám alatti lakos bérlő,

..... jnév) ...................... szám alatti lakos - bérlő-
társ, mint bérbevevők (a fovábbiakban: bérlők) között az alábbi
feltételek szerint.

1. .................. .................................. szám alatfi lakás Pi-
lisborosjenő Községi Onkormányzat tulajdonában áll. A lakás

komfortfokozata ................ helyiségei. ............. m2, alapterü-
lete összesen: .................... m2.
A lakáshoztartozik .................. m2 ................................ el-
nevezésű melléképület/tároló/ kertrész.
A lakás leltár szerinti berendezéseit és tartozékait a szerződés
melléklete tartalmazza.

2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1) pontban
megjelölt lakást .......... napjától - határozott időre, 20..

, nap|aig, vagy
feltétel bekövetkezéséig.

3. A bérbeadó .................. napján adja át a lakást a bérlőnek
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban.

4. A bérlő a lakás használatáért és a szerződés keretében a
bérbe adó által nyújtott szolgáltatásért lakbért köteles fizetni. A
lakás használatáért a bérlő minden hó 15. napjáig
Ft-ot egy összegben fizet a bérbeadónak, a bérbeadó által kiál-
lított számla alapján.
A bérbeadó a lakbér mértékét a hatályos önkormányzati rende-
letnek megfelelően emelheti.

5. A bérlö és a vele együtt lakó személyek a lakást rendeltetész-
szerűen a szerződésnek megfelelően használhat|ák.

6. A bérlő karbantartási kötelezettsége a lakáson belül gondos-
kodni:
a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek
karbantartásáról,
az elektromos vezetékhez tartozó a lakáshoz tartozó fogyasztás-
mérőtől kezdődő szakaszán a kapcsolók és csatlakozóaljak cse-

a bérlőnek, vagy a vele együtt lakó személynek magatartása foly-
tán keletkezetf károk megszüntetéséről, illetőleg a kár megtéríté-
séről,
a lakás tisztasági festéséről, kártevő mentesítéséről,
a lakás tisztántartásáról, a bérlemény előtti járdaszakasz tisztán-
tartásáról, síkosságmentesítéséről.
7. A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás beren-
dezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlá-
sával, cseré|ével kapcsolatos költségek viselésével kapcsolatosan
a karbantartással, és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt,
a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhe-
lik.

8. A bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a felek megál-
lapodása alapján jogosult. A lakáson végzendő minden átalakí-
tás, beépítés, korszerűsítés a bérbeadó írásbeli engedélyével
végezhető.

9. A bérlő a lakásba házastársát, gyermekét, befogadott gyer-
mekének gyermekét a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogad-
hat|a. Más személyt a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával
fogadhat be.

10. A lakásbérleti szerzödés megszűnése után a bérlő a lakást
és a leltárban feltüntetett lakásberendezéseket tisztán, és rendel-
tetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadó-
na'k visszaadni. A bérlő a megállapított hiányosságokért és a
karbantartási kötelezettségének elmulasztásából keletkezett hibá-
kért felel.

1 1. A bérlő tudomásul veszi és vállalja, hogy a bérleti szerződés

megszűnésekor sem pénzbeli, sem természetbeni térítésre nem
tart igényt. Bérlő vállalja, hogy a szerződés megszűnése után lak-
hafási feltételeiről gondoskodik.

1 2. A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles élet-
vitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő kéf hó-
napot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban
a bérbeadó részére bejelenteni.

1 3. A bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja, ha
a bérlő a lakbért a megállapított időpontig nem fizeti meg, vagy
a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
a bérlő vagy vele együttlakó személyek a bérbeadóval, lakókkal
szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos,
tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,
a bérlő vagy vele együttlakó személyek a lakást, a közös hasz-
nálafra szolgáló helyiségeket és területet, az épület állagát ron-
gálják, illetőleg rendelfetésükkel ellentétesen használják.
Rendeltetésellenes használat az is, ha a bérlő a lakást nem lakás
céljára, hanem albérlet, ágybérlet, fizető vendéglátás céljára
hasznosítja.
a bérlő vagy vele együttlakó személyek az épület karbantartásá-
val, stb. kapcsolatos munkák elvégzését akadályozzák.
Kutyáfvagy egyéb más állatot tart 2 vagy több lakásos ingatlanon.

14. A szerződés megszűnik a 2) pontban meghatározott időpontban.

15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások
és helyiségek bérletére, valaminf az elidegenítésükre vonatkozó
egyes. szabályokról szóló 1993. évi D(XVIII. törvény, a Ptk. vala-
mint az önkormányzat e tárgykörben megalkotott mindenkor ha-
tályos rendelete az irányadó.

1 6. A szerződés mellékletét képezi:
lakás leltár,
külön megállapodás a lakbér egyösszegű előre megfizetéséről
külön megállapodás a lakásban vállalt felújítási munkálatokról és
annak ellentételezésére szolgáló lakbérfizetési szünetelésről

Dátum:

bérbe adó bérlő

bérlőtárs

4. sz. melléklet Pilisboros'enő Közsé Onkormán zat Ké viselő-
testületének 15 2012. V. 9. Onk. számú önkormán zati ren-
delethez

Lakbérek és bérletí díjak
Szociális alapon bérbe adott lakás

Lakás alapterület x 600 Ft

Piaci alapon bérbe adott lakás

Lakás alapterület x 1000 Ft

Költségelven bérbe adott lakás

Lakás alapterület x 600 Ft

Önkormányzati érdekből bérbe adott lakás

Lakás alapterület x O Ft

Egyedi megállapodás szerint:

1. Egészségház Pilisboros'enő Fő út 1 6. szám alattí szol áltató-
ház hel isé ei:

1, 1. Földszinten lépcső elott jobb oldali váró, előtér, teakonyha,
öltöző, W.C., tanácsadó, védőnői szoba, 72.00 m2

1/2. Emeleti szinten bejárattól balra diszponibilis orvosi rendelő
24, 27 m2

1,3. Emeleti szinten bejárattól balra a lépcső mellett diszponibilis
orvosi rendelő 17, 17 m2

2. Pilisborosjenő, Fő út 53. hátsó épület 87. 00 m2

[11 A belső piaci szolgáltatásokról szóló :006/1 2.3/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok alapján a szabályozást honlapon keresztül elérhetővé
kell tenni.

121 Az önkormányzati rendeleti szabályozásnak az a része, amely az önkormányzatok által a szociális gondoskodás keretén belül nyú|tott lakhatásra, azaz a szociális
bérlakásokra vonatkozik, nem érintett a hQrmonizációval.kell tenni.
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június 16-án délután 14 órára szeretettel hívunk
minden Kedves Pilisborofijenői Lakost

A 7. ha (Fő uíca 49. ), kulturális délutánra,
melynek keretéhen a Weindorfer Singkreis megalakulásának

30 éves jubileumi ünnepségét tartja.

Ezen alkalomból rövid visszatekintést szeretnénk Onöknek
nyújtani a dalkör megalakulásáról, múltjáról, fellépéseiről,
hagyományőrző ünnepeiről, tevékenységéről.

Falunk népességét a kitelepítés előtt német ajkú lakosok alkották.
Német nyelven miséztek, az utcákon, a boltokban, a családok-
ban és különféle rendezvényeken az emberek egymással, sváb
dialektusban beszéltek. A falunak számos zenekara volt, akik
remek fúvós zenét játszottak. Németül énekeltek otthon a csalá-
dokban, már a bölcsődal is németül hangzott. Bár a kapcsolat
a valamikori "anyaországgal" gyakorlatilag megszűnt, mégis
azősökkel hozottdalok, versek, kulturális hagyományokapáról
fiúra szállva több száz év távlatában is élő maradt.

A kitelepítés után az itthon maradottak döbbenete és félelme
nagyobb volt, minthogy a hagyományok megőrzésére mer-
tek volna gondolni. A szívükbe azonban továbbra is mélyen
belevésődtek a fiatalságukhoz kötődő régi emlékek.

A 80-as évek elején, néhány férfiben vetődött fel a gondo-
lat, hogy legalább dalainkat ne hagyjuk elveszni, gyűjtsük
össze és ápoljuk őket. A férfiakhoz hamarosan az asszo-
nyok is csatlakoztak és 1982-ben megalakították a Singk-
reis-t, a Német Dalkört, később a Deutsch Klubot.

A mintegy 40 főből álló kör rendszeresen, hetente egy
alkalommal találkozott. Kezdetben a dalok gyűjtése volt
a legfőbb céljuk. Magnetofont magukkal cipelve keresték
fel a legidősebbjeinket és készítettek a régi dalokról
hangfelvételeket. Üttörő munká|uk eredménye egy szép
dalgyűjtemény, melyből egy-egy csokrot már a nyilvános-
ságnak is bemutattak. Felvették a kapcsolatof a környező
és távoli német dalkörökkel, majd a Németországba ki-
telepített rokonainkkal, barátainkkal. Ennek egyik ered-
ménye lett, Steinhiemmel (a. A. Badeen-Wüten.berg-ben)
testvérvárosi kapcsolat és az évenként felváltva megren-
dezésre kerülő borosjenői búcsú.

Fí
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Más kórusokkal, közeli és távoli vidékekről, külföldről rend-
szeressé váltak a találkozások, közös esetek, amelyek már
fúlnyúltak a dalok szárnyain is. A német dalkörök' egyik or-
szágos rendezvényén II. helyezést értünk el. Szép, sváb nép-
viseletbe öltözve sok sikert arattunk fesztiválokon,
rendezvényeken szerte az országba, Fertőrákostól - Máté-
szalkáig, Hercegkúttól - Hajósig - Gyuláig - Mohácsig.
Német nyelvű egyházzenei találkozókon sikeresen szere-
peltünk. Többször hívtak külföldi rendezvényekre Németor-
szágba,.Ausztriába. Híres búcsújáró helyeket kerestünk fel:
Róma, Lourdes, Mária Zell.

A dalkörnek köszönhető, hogy összegyűjtötték a kitelepítési
névsort, valamint a II. világháborúban elesett és eltűnt falu-
beliek névsorát, elhelyezték a hősök szobrán. Felállításra
került a be- és kitelepítési emlékmű a Művelődési \-\áz előtt,
újjáépítésre került a SzentVendel szobor a falu felső végén,
a Szent Donát szobor a Szőlő utcában, a fogadalmi ká-
polna a Budai úton. A klub közbenjárására a testvérváros
toronyórát ajándékozott a községnek.

Időközben a dalkör egyesületté szervezödött.Jelenlegi aktív
taglétszámunk 20 fő, pártoló tagunk 1 1 fő. Idősebb klub-
tagjainkkal együtt létszámunk 30 fő fölötf van.

1 998-ban sorainkból alapítottuk meg első ízben a Német
Kisebbségi Onkormányzatot.

A Német Dalkör napjainkban is hagyományőrző, kulturális
rendezvényeket szervez, melyre a kornyékbeli német kóru-
sokat is meghív. Méltón ünnepli templomunkvédőszentjének
Szent Vid névnapjának, a búcsúnak (Kiritog) ünnepét, és
minden évben megemlékezünk Szent Vendel, Szent Donát
és a Rozália Fogadalmi Kápolna ünnepéről.

2005-ben, a'Reichel József Művelődési Házban megren-
dezett a Tavaszi Művészeti Hét alkalmával nagy siker volt

a Német Dalkör koncertje és az iskola német nemzetiségi
tánccsoport tagjainak fellépése. Pályázat útján sikerülf a De-
utsch Klub népviseleti ruháit felújítani.

2006-ban, a kitelepítés 60. évfordulója alkalmából, nagy
örömünkre a Német Nemzetiségi Onkormányzattal karölfve
megnyitottuk a Pilis egyik legszebb tájházát, amely napjaink-
ban is számos falubeli kulturális rendezvénynek nyújt otthont.

2007. októberében a Bavaria Zittern stájer citera együttes
meghívására Ausztriába utazott a dalkör, és a citera együt-
tessel közös fellépésen vett részt.

Dalkörünk a falu különböző rendezvényeit fellépéseivel szí-
nesíti, támogatja. A helyi óvodával és iskolával jó kapcso-
latot ápolunk, hagyományteremtő céllal évente közösen
megrendezésre kerül a diákok számára az un. "Sváb nap",
melynek keretében a régmúltról beszélgetünk, régi dalokat
tanítunk a gyerekeknek, ezzel is dalkörünk fiatalítása a táv-
lati célunk és szeretettel várunk minden' olyan egyénf klu-
bunkba, aki szeret énekelni, közel érzi magához a német
kultúrát, a dalt és nyelvet.

Köszönet mindazoknak, akik 30 éwel ezelőtt megkísérelték
"menteni, ami még menthető". Közülük már sokan nincsenek
közöttünk.

Köszönet Szontágjánosnak, az első karvezetőnek, Stampf
Románnak, különösen nagyra értékeljük a Gröschl házas-
pár, népszerű nevükön - Mici néni és Gyuri bácsi - sok éven
át tartó áldozatos munkáját.

Köszönjük Reichardt Ferenc hűséges harmonikásunk kitartá-
sáf és munkáját és mindenkinek, aki 'csak részt vett és ma is
részt vesz a dalkör mozgalmas életében, mert nélkülük az
öseinktől örökölt német kultúra elveszett volna és egy értékkel
falunk szegényebb lenne.

Mayer Róbert
Deutsch Klub Elnöke

Perlinger Györgyi
Deutsch Klub Elnökhelyettese
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Grazban jártunk május 5-én két tanítványommal, akik esé-
lyesnek bizonyulnak bekerülni az augusztusban megrende-
zésre kerülő ifjúsági európa bajnokság válogatott keretébe.
Név szerint Hetényi Gergő és Győrfi Bence. Ugy éreztem,
hogy ha már így áll a dolog, akkor ne menjenek oda telje-
sen rutintalanul, hanem jobb, ha előre megismerkednek a
rájuk váró kihívásokkal. Én magam is első külföldi versenye-
men voltam és ki hinné, hogy azt a megállapítást kellett ten-
nem: van még miben fejlődnie kis hazánknak.
A nevezés a versenypályák a verseny közbeni objektivitás
és rendszeres tájékoztatás, igaz csak egy nyelven (német),
de mégis mindig minden a meghirdetett időrendben és mi-
nőségben zajlott. Pedig még chipes időmérés sem volt. Rajt-
számok és sok nyugodt pályabíró, versenyrendező.
Délutánra pedig a szél is okozott némi problémát, leborította
a rajt-cél terület feletti állványt. A verseny eközben tovább
zajlott, senki nem pánikolt és ördögöt sem festett fel senki,
ahogy az itthon megszokott. "még meghal valakiF
Már pénteken oda kellett utaznunk, hogy a fiúk pályát jár-
janak és begyakorolják az ügyességi feladatokat, ami 7 ál-
lomásból állt. Igen ám, csakhogy jött a vihar és a
pályajárás után úgy leszakadt az ég, hogy egy közeli paj-
tába menekültünk be a helyi erőkkel együtt. Bíztunk, biza-
kodtunk, hogy ők a helyiek, ha ők várnak yárnunk kell
nekünk is, de nem volt szerencsénk. Egy óra várakozás után
rohantunk a kocsihoz szétszereltük a sáros bicókat, mert
máshogy nem fértek be az autóba és indulás bőrig ázva a
szállásra, ami jó 30 percrevolta verseny helyszíntől. Szok-
ták mondani, hogy nem kellett bennünket elrin-
gatni, ez így volt velünk is, némi fürdés és kaja
után elnyúltunk, mint a békák.
Eljött a reggel, a szálloda éttermében regge-
liztünk, ami nagyon bőséges lehetettvolna, ha
bírtunk volna enni, de bizony az izgulós ver-
senyző nem használja ki az ilyen fantasztikus
lehetőségeket. Volt, aki a hazai kiflijét is elő-
vette, amin jót derültem magamban.
A verseny helyszínére érve mindenki bőszen
gyakorolni kezdett: szlovének, osztrákok, cse-
hek, svájciak ... és mi is. Mikor eljött az ügyes-
ségi verseny ideje és Gergőnkre (U 15) került
a sor, hát majd kiugrott a szívem. Gergő azon-
ban vérprofin koncentrált minden feladatra és
nagyon keveset hibázott. Volt kulacs rakosga-
tás menet közben lehajolva, voltakadályon át-
ugratás érintés nélkül, volt lécen biciklizés
széles majd keskeny végül keskeny-magas, volt

V-

úgy nevezett hill-climb, ami egy rövid kanyargós technikai
emelkedőből áll lábletétel nélkül,... állomásonként 3 pontot
szerezhettél, a hét állomáson Geri csak négy pontot veszí-
tett. Ez a dolog azért is nem volt mindegy, mert ahány hi-
bapontot szerzett annyival 10 mp-el később rajtolhatott a
tényleges olimpiai cross versenyén ami délután várt még rá.
Gergő 40 mp-később rajtolt az elsőhöz képest. Bencénknek
nem-sikerült legyőznie izgalmát és önmagához képest is
sokkal rosszabbul teljesített, nagy hátránnyal kellett rajtolnia.
Ennek ellenére nagyon'élvezete a versenyzést és semmi
tüske nem maradt benne.
Ugyanebben a rendszerben Kádi Pepink, aki U17-es ver-
senyző szerencsére csak két hibapontot szerzett, így második
legjobb magyarként rajtolhatott, de náluk már 20 mp-
ugrások voltak hibánként, így ő is 40 mp-el később rajtolt,
mint az első. Két nagy szerencséje volt, az egyik, hogy
nagy magyar riválisa, aki idősebb nála egy éwel, 4 hiba-
pontot gyűjtött be, így vele szemben is előnyhöz jutott, a

másik, hogy az osztrákba|nokkal egyforma hi-
bapontjuk volt, azaz egy rajtba kerültek. Amit
itt el kell mondjak az az, hogy Pepink már nem
a mi, azaz nem a Lavina Se versenyzője,
hanem egy Csömöri egyesületé, de ez nem
akadályozott meg bennünket abban, hogy tel-
jes vehemenciával szurkoljunk neki. Azt a sok-
évnyi közös munkát, tábor élményt, kötődést
nem fogja kitörölni semmilyen klubváltás. Ger-
gővel és Bencével közösen minden egyes
emelkedőre szó szerint felkiabáltuk őt, és körről
körre gyorsulva ő és az osztrák fiú hagyfák el
a mezőnyt. Az elsőt nem tudták már befogni,
de ők ketten olyan fantasztikusan elhúztak a
mezőnyfől, hogy öröm volt nézni. Főleg a sok
osztrák arcát, felhúzott szemöldökét. Már csak
azért is mert a másik csömöri srác, akit Attilá-
nak hívnak, úgy felkúszott a negyedik helyre

abból a 80mp-es hátrányából, hogyfelfoghatatlan. Iszonyú
ez a magyar rivalizálás, csak az volt fontos neki, hogy a
Pepit utolérje, nem is a helyezés érdekelte. 8?? Minden-
esetre Pepi megcsinálta, amit tud, üldözte erején felül az
osztrák monstrumot, majd a befutónál minden akaratát ösz-
szeszedve megpróbálta megelőzni, de 40 cm-vel lemaradt,
így a dobogó harmadik fokára sikerült felküzdenie magát!!!
Gerinek nehéz volt, hogy jóval többen voltak, mint egy ma-
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gyar versenyen és technikailag is jóval képzettebbek, mint
a már ismert mezőny, így az állandó torlódások, dugulások,
előzések kizökkentették ritmusából és légzési nehézségei is
adódtak, ezért a tőle elvárható 5. -6. hely most elmaradt.
Ma|d augusztusban! Az ő (U15) kategóriájában egy csö-
möri legény, Valter Attila aratta le a babérokat, mindenki
elől. Ami egy fantasztikus eredmény. A kilenc magyar indu-
lóból heten benne voltak az első tízben. Az 1., 3., 4., 5.,
5, 8" 8., 23, 25. helyekkel büszkélkedhet kis hazánk.
Az eredményességük komoly jelzés volt számomra: hiába
érnek csalódások, veszteségek, később egy ország lehet
büszke ezekre a fiatalokra. Ezt azérf kívánom kihangsú-
lyozni, mert bizony sok régi csapattagunk versenyzik már
máshol, de ettől el kell tudnom tekinteni, hiszen később, ha
a sportágukban maradnak, Magyarországnak hozzák az
eredményeket. llyen Pilisborosjenői tanítványom volt Kéry
Zsófia is, aki azóta már rengeteg külföldi versenyre jutott el
és képviselt bennünket. Többek között a szingapúri ifjúsági
olimpián vett részt! A Meggyesi testvérek Gergő és Bercell,
akik ugyancsak az élmezőnyben tekernek és eredményt
eredményre halmoznak. A Dózsa Dani és Máté, a Fábry

Zsombor és Kristóf, akikre ugyancsak évekig büszkék lehet-
fünk, lehetünk. Végül pedig a sorban a Kádi testvérek Pepi
ésTomi, akikről még hallani fog, reményeim szerinta világ!
Felmerülhet a kérdés, miért nem maradnak itt nálunk? A vá-
lasz bonyolult is meg nem is. Egy kamaszodó fiú egy női
edzőnek a szavát, nem mindig fogadja el. A szülő-edző vi-
szonyok sérülhetnek a hosszú évek munkája során. Anyagi
terhek is rásegíthetnek a válásra, minél nagyobb egy ver-
senyző annál többe kerül a versenyeztetése, amiben nem
minden klub tud komoly részf vállalni. Ezen kívül vannak
olyan klubok, ahol dívikvisszaélni az anyagi körülményeikkel
és "lopni" más klubok versenyzőit, végül más tollával ékes-
kedni. Plusz: embervolnék, hibákkal, talán ennyi éppelég is.
A lényeg viszont nem ez! Hanem, hogy jók, igenis nagyon
jók a Magyarok a nemzetközi "vizeken". Lehetnek még job-
bak is, lehetnek még többen is, de bizony ahhoz fiatalon
kell ám elkezdeni. Pepi például elsős volt és egy lyukas ga-
rast nem adtam volna azért, hogy belőle ilyen fantasztikus
ragadozó válik, de megtörtént! Évről-évre kitartó munkával
léphet mindenki közelebb az élvonalhoz! Kitartást kívánok
tehát minden jelenlegi és régi versenyzőnknek!
Szeretne még hallani Rólatok a falu az ország és a világ is!
A támogatóknak is nagyon köszönöm név szerint az ürömi
telephelyű SAUNABAU-nak, aki az utazás teljes anyagi ter-
hét vállalta és persze Gergő anyukájának Orsinak, aki se-
gített a szervezésben és az autóját is rendelkezésünkre
bocsátotta. Köszönjük még az éves működéshez való hoz-
zájárulását Onkormányzatunknak és a Toy-Car autószerelő
műhelynek!

Aki kedvet érez arra, hogy valami módon a magyar biciklis
utánpótlás nevelést segitse, az megtalál bennünket a
www. lavinase. hu oldalon.
A Lavina Sportegyesülef Csapafa!
Ittszeretném kiemelni Kéri Zsófi eredményeit, aki 100%-ban
itt Pilisborosjenőn kezdett el a versenyszerű bringázással
foglalkozni.

2010: European Championship - Haifa: 16 hely
Croatia National Cup- Samobor C1 : elit women 1 3 hely
Austrien Cup- Langenlois C1: 6 hely
World Cup - Offenburg: 28 hely
Youth Olympic Games - Singapore (08/2011)
- MTB(xco): 17 hely - BMX(cross): 14 hely - Road and Time
Trails: 24 hely

2011: European Championship-Dohnany: 27 hely
National Championship-Zalaegerszeg: 6 hely
World Cup-Na Morave, Nove Mesto: 25 hely
Hungarian University Championship: 1st
Hungarian Championship-Veszprém C2: 7 hely
Merida CST Cup- Pilisvörösvár C2: 5 hely
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<i as i kortceí Föld napi vetélkedő

"Te álomszuszék, ébredj" című kánonnal kezdte
iskolánk zenei tagozata a tavaszi koncerfet. A kórus
többször lépett fel a hangversenyen, énekeltek nép- :::!::.3 , :-:
dalokat, de a Kaláka együttes: Mesék Mátyás királyról " < ^'y"
dallamát is megszólaltatták. Bartók: Gólya, gólya,
gillice dallamát Kőhegyi Ani és László Lili előadásában
élvezhettük. Szintén négykezest |átszottak Csiszár
Hanna és Kiss Luca Sára. Golubovszkoj Orosz nép-
dalára már Iván Flóra vállalkozott, őt zongoratanára,
Kiss Dávid kísérte. Azt, hogy érdemes kitartóan zenét
tanulni, bizonyította ChovaneczTímea zongorajátéka,
őjoplin Ragtime-ját adta elő. Gitárosaink közül Hetényi
Gergely ujjai pengették a La cavaliera de Napoles dallamát, míg Horváth Levente egy szerelmes dallal örvendeztetett meg ben-
nünket. Járdányi Pál Etüdjét hibátlanul fújta Garayjúlia és Eperjesijonatán, Saint-Saens A hattyú című művét pedig Keresztessy
Márk csellójátékában élvezhettük. Erre az alkalomra állt össze az "Ad hoc" Énekegyüttes, akiknek ezúton is üzenjük, hogy több
fellépést is vállalhatnak. Aki ismeri Iván Gábor ütőtanárt, az nem lepődött meg az általa szerzett, és a tanítványai által előadott
Tűztáne című darab sikere miatt. És mint minden koncerten, itt is a végére állt fel a legtöbb zenész és énekes, hiszen zenekar adta
elő Gryllus Vilmos Magyar népmesék című darabját, mellyel még az óvodáskorú nézők arcára is érdeklődést csaltak. A koncertet
a fúvószenekar játéka zárta.

épdaléneklési versen
Énekelni szerető gyermekeink két népdallal készültek a
versenyre. Aranytorkúaknak az alábbi tónulók bizonyultak:
Csongrádi András 1. o.
Csapó Eperke 2.a
Balina Bianka 2.a
Szabó Boglárka 2.a
Varga Emese 2.b
Kőhegyi Anni 2.b
Zováth Mihály 2.b
Geiger Luca 2.b
Csongrádi Márton 3.o.
Iván Flóra 3. o.
Musti Pál 3. o.
Aczél András 3.o.
Gyimesi Adám 3. o.
Sápi Zsanett 3.o.
Jakab Noémi 4. o.
Kmetz Enikő 3. o.
Csiszár Hanna 4. o.

Varga Mária 5. o.
Demeczky Márton 5. o.
h-ludi Panna 6. 0.

Katona Orsolya ó.o.

Baráti Annamária ó.o.
Balázs Botond 6.0.
Berki Dóra 7.o.
A zsűri különdíját Káli Norbert 3. osztályos tanuló,
a verseny legkiemelkedőbb versenyzője címef
Kiss Luca Sára 4. osztályos tanuló kapta.
Gratulálunk!

,;lf1i

Pilisvörösváron rendezték meg idén a mesevetélkedő
területi döntőjét. Iskolánkat 2 csapat képviselte.

Negyedikeseink
(Hetényi Domonkos,
Lásztó Gergő,
Varga Levente
és Mocsári Benedek) 4. helyezésf értek el,
harmadikosaink
(Aczél András,
Héjja Zsombor,
Lövey Félix és Molnár Gergely) hatodikok lettek.

Természetismereti verseny:

le 1 on

Egyversenyfelvállalásához mindig kell egy kis bátorság, hiszen
egy megyei versenyre már csak a kiválogatott legjobbak mennek
el. Az idei tanévben az ötödik, a hatodik, és a nyolcadik osz-
tályból is voltak tanulók, akik vállalták a felkészülést és a meg-
mérettetést. Mindez Vad Petra 6. osztályos tanulónknak sikerült
a legjobban, aki az Országos Kaán Károly Természefismereti
Versenyen szoros versenyben a harmadik legjobb eredményt
érte el. (holtverseny miatt negyedik helyre került)
Lelkes csapatunk minden tagja derekasan helytállt, s az évfolya-
monként 60- 70 fős mezőnyben mindenki az első 20 közöft sze-
repelt. - , , Természetismeret: Otödik
évfolyam: Szalay Teréz, Hatodik évfolyam: Vad Petra, Csapó
Boróka, Mocsári Borbála, Balázs Botond, Szklifa Elena Bioló-

gia: Nyolcadik évfolyam: Chovanecz Dóra, Kuklics Dalma

Köszönöm versenyzőim lelkesedéséf, s szívből gratulálok min-
denkinek!

Szentesi Zsuzsanna

Tanulóink verset is erre a versenyre
írtak, íme az egyik:

Védd a környezetef
Ha szereted a környezetet,
Felejtsd el a konzerveket!
Szelektáld a szemetedet!
Védjük meg a természetet!

Ne mérgezed a növényeket,
Inkább trágyázd földeidet!
Szórjál magot az udvarra,
Hadd nőjön ki a fű rajta!

Váltsd vissza az üvegeket!
Vegyél hazai terméket!
Szatyrot vigyél vásárláshoz,
Ne végy újat pazarláshoz!

A vízzel legyél takarékos
Hűtőt vegyél csak A+-t
A mosógép is keveset jár,
Anya most már nem kiabál.
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Tisztelt Sportszerető Polgárok!

Az előző számban hírt adtunk róla, hogy 201 2. |úlius 7. és szeptember 8. közötti időszakban megrendezzük az I. Kistérségi Nyílt Amatőr
Olimpiát az AMALIMPIAI JÁTEKOKAT.
Felhívom az amatőr sportolók figyelmét, hogy május 1 -|én megnyílt az online nevezési rendszerünk a www. amalimpia. hu honlapon, ahol az
összes megrendezésre kerülő sportág versenykiírását is megtalálhatják.
Várjuk minden érdeklődő, sportolni szerető nevezését.

Az alábbi versenynaptárban megtekinthetik a helyszíneket, az időpontokat és a sportágakat.

Versenynaptár

Német Nemzetisé< borászok versenye B anyában
201 2. tavaszán Pécsett a Német Nemzetiségi Szövetség, a Lenau-ház Kulturális Egyesülettel karölfve ismét meghirdette a német
nemzetiségi borászok hagyományos országos borversenyét. Gábeli György borász, - a Német Nemzetiségi Onkormányzat
buzdítására - 2009-ben nevezett be először a versenyre, melyen akkor is, és azóta is, évente szép eredményt ér el boraival.
Az idei verseny eredményhirdetésére 201 2. május 4-én került sor ünnepélyes keretek között a Lenau-házban.
Gábeli György pilisborosjenői borász 201 1-es évjáratú boraival az alábbi díjakat nyerte:

^

Idő ont
Július 7. szombat)

Július 8. (vasárnap)

Július 21. (szombat)
Július 22. (vasárnap)

Július 28. (szombat)

Augusztus 1 1. (szombat)
Augusztus 12. (vasárnap)

Szeptember 8. (szombat)

Hel szín
Piliscsaba, Csaba-kert

Piliscsaba, Sportpálya

Piliscsaba,

Pilis Sportcentrum

Perbál, Sportpálya

Pilisvörösvár,
Schiller Gimnázium

Piliscsaba,

Szakközépiskola

S ortá

Atlétika (Női, Férfi): 100m,
400m, 4* 100m-es családi váltó,
súlylökés, kislabdahajítás
Fekven omás Férfi

Kispályás labdarúgás (Férfi)
7 m-es rúgóverseny (Férfi)
Fallabda (Női, Férfi)'
Tenisz (Női, Férfi)

:tali tenisz női

^ályás labdarúgás (Férfi)
i-es rúgóverseny (Férfi)
-tikalNői, Férfi): 100m,
3m, 4* 10Om-es családi váltó,

'lökés, kislabdahajítás
ven omás Férfi

sályás labdarúgás (Férfi)
i-es rúgóverseny (Férfi)
itika (Női, Férfi): 100m,
3m, 4*1 OOm-es családi váltó,

'lökés, kislabdahajítás
ven omás (Férfi
:tali tenisz (Férfi)
;k (Női, Férfi)
íárlabda (Női, Férfi)
ilabda (Női)
'tika (Női, Férfi): Magasugrás
venyomás (Férfi)
:ilabda Női, Férfi
>tika(Női, Férfi): 100m,
3m, 2000m,
100m családi váltó

abdaha|ítás (Női, Férfi)
/lökés (Férfi)
^ályás labdarúgás (Férfi)
-es rú óversen (Férfi

Versen í us
Me n itó ünne él

sele|tező

sele'tező

sele|tező
sele|tező
döntő

döntő

döntő

selejtező
selejtező
selejtező

sele'tező

selejtező
selejtező
sele|tező

sele'tező
döntő
dönfő
döntő
döntő
döntő
döntő
döntő
döntő

döntő
dönfő

döntő
döntő

Záróünnepély

Társrendezvén
Csaba Na

Engerthjános
Emléktorna

Perbál Búcsú
Bélik Pál Emléktorna

Vörösvári Napok

Pilisvörösvár Búcsú

Vörösvári Napok

Piliscsaba Búcsú

T. ^'
'^'

'S9<^\
>"':.

o

íbeli Gyorg bora,
év "I

Chardonnay Reduktív - aranyérmes minősítés;
Pinot Noir - aranyérmes minősítés;
Chardonnay Oxidatív - aranyérmes minősítés;

- Irsai Olivér - aranyérmes minősítés;

- Vörös Cuvée - aranyérmes minősítés;

- Zweigelt - aranyérmes minősítés;
- Kékfrankos - ezüstérmes minősítés;

- Cabernet Franc - ezüstérmes minősítés;

- Schiller - ezüstérmes minősítés;
- Kékfrankos Rose - bronzérmes ^\

minösités.

^

.I

7 - <-.

<

t

^ ^-f^
wj^v
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Jogszabályi változás, Jogszabályi változás!

TISZTELT FOGYASZTÓK!

DIVIR ZRT

DÍJNÖVEKEDÉS:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi D(XXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon
fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyette más
szennyvíz-elhelyezési módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ugyanezen törvény 12. §.
(3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi
120 Ft/m3 helyett - tízszeres-, 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a
területi szorzók tovább növelhetnek (pl. : sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600Ft/m3).
Így azoknak, akik minél később kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 2012. évi
talajterhelési díj időarányos megfízetésével is.

KÖTELEZETTSÉG:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83. § (3) bekezdése alapján, ha 2012.
július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és - tisztítás biztosításához szükséges
víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és rendelkezésre
áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55. §-ban foglaltak szerint köteles az
ingatíant a rendszerbe bekötni!

AMIBEN AZ ON SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK:

Azzal a szándékkal, hogy segÍtsük a rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek
enyhítését, a következő akciót hirdetjük meg:

Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-OS kedvezményt biztosít. Ezen
túlmenően ahol a közcsatorna hálózat építésével egy időben a bekötő vezeték is elhelyezésre került és
az a telekhatárig kiépült, valamint a gravitációs elvezetés lehetösége biztositott, egyszerüsitett
bekötési dokumentáció elfogacfésával (mely nem jetent költséget) segíti elő az ingatlanok szennyvíz
elvezetését.

Akciónk időtartama: 2012. április 16. - 2012. október 31, -ig tart.

A csatornarákötést megelőzően kérjük, tájékozódjon a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban,
és olvassa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint innen letöltheti a szükséges
nyomtatványokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű
társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül
csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el.

A Társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendelő igényeket folyamatosan követjük, nyilvántartjuk. A
területileg illetékes Üzemigazgatóságunk kapcsolatba lép az igénylőkkel, és a közösen kialakított
ütemtervnek megfelelően egyezteti a "szemle" tervezett idöpontját.
Kérdéseivel kapcsolatban munkatársaink az Ön segítségére állnak. Telefon: 06/40 881188

Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni, mert környezetkímélő és
anyagilag is kedvezőbb, mint az egyedi szennyvíztárolás, szállítás.

Zrt.

Megbízható édelem a pilisi régióban isl
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállatata, a pilisi
régióban is készen ált ügyfetei legmagasabb színvonalú védetmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugatmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

ingyenes távfelügyeletí csatlakozás, hatasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, etismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereinkmár990 Ft-tó elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akci . .y4s.com e-mail
cimre.

Erre a^; oldalra egyszer még
nagy sége lesz!

G S Távfelügyelet - Biztonság - Érték

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörósvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. MolnárAttila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

ug

Ez a szórólap a szerelési költségből számított
1

-os- Tetepftés hOségnyilatknzat nélkül
-Havklfj4400Ft
. csaoako.Etatási dij nincs kedvezményre jogosít

KIVONULÓSZOLGÁLATTAL!

*" *

4 DARABOS INFRÁS SZETT
URHADÓVALEGYÜTT

^ Ft
+ szerelés 9.000 Ft
icsak szorólapkeduezménnyel)

AzáiakAFA

24 6r*> UlvfelUaytot
B I rmafelugyelat

Hfvjon mbikets +36 30 960 70 65
Emalls papp. isottRb<mgelAu

Web: www.bongelAu



Pilisborosjenő Önkormányzatának
tulajdonában álló

Falugondnok Kft.
az alábbi szolgáltatásokaf nyújtja
a lakosság részére:

Fűnyírás, fökaszálás
Tereprendezés, földmunka
Ház körüli karbantartási munkák
Fakivágás, gallyazás
Kertrendezés, kerttelepítés
Lakatos munkák
Térkövezés

Szakszeró munka garanciával.

SALÁ ÉS
ÁTSZÓ
06/30/3694065

www. kistucsok-napkozi. hupont. hu

2012. június 18-tól
egész nyáron 5 napos turnusokban

(hétfőtól-péntekig)
^

.

szervezünk.

Programjaink:
. kézműves foglalkozások,

heti egy alkalommal kirándulás a kornyéken,
és sok-sok játék.

Ár: 18.000, - Ft/hét teljes ellátással.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.

Jelentkezés:

Stampf Eleonóra 06/30 369 4065

dr. Hah^qny Gábor (70/60 56166)
Kockakutya Allatorvosi Rendelő,
Nyitva tartás - Kedd, Csütörtök: 17-1 9h,
Szombat: 10-12h
h-lázhoz kiszállást vállalok!
Frissített információk: www. kockakutya. hu,

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS AKCIÖ!"
. ingyenes féregha|tás
. nyugdíiasoknak +15% kedvezmény az oltás árából
Az ebek éves kötelező veszettség elleni vakcinázását
az állattulajdonosok bármely, általuk szabadon
választott magán-állatorvossal elvégeztethetik!

A KEDVEZMÉNYES CHIPPEZÉSI AKCIÖ
(2450/- Ft)
A PILISBOROSJENÖI ÖNKORMÁNYZAT
HOZZÁJÁRULÁSÁVAL FOLYTATODIK!!!
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2 db fekvő, 1 db áíló gép: Ergoline 600 Turbo P er klímas,
és powerlight csövekkel fe/szere/t fekvő gépek

és egy 60 csöves ó/tó gép EU. 03. Coffé Love Intense
csövekkel a biztonságos barnulásérL

További szolgáltatásaink: műkörömépítés, 3D műszempilla

július l.-től nyári nyitvatartási idő:

Hétfő-szombat 10h-20h-ig.

Happy Hour
minden nap 12h-14h-ig

50% kedvezmény
o szolárium percdijjakból.

f'bérietre nem
o. ;< zik)

Üröm, Fő út 54.
(a templom mellett)
Te/; +36 30 750 8755

'n'li'
.
U.''t~'

Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétköznap:
7-17óráig
Dr. Kovács Levente
Tel: 062^336-308
0620-773-53-65

Hétfő: 7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-35^224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
h-létfő: 8-1 1 óra Uröm

Kedd: 15-1 8 óra Pitisboros]enő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 1L30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő:7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök: 12-17 óro
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 7-12 óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-438-1 807

Felnőtt és gyermek ügyelet héhrége
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992--92-57

Védőnői rendelés I. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerdo: 16-1 8 óra

Szűrővizsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család. nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Tasi Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. körzet
C^ecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós fanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Boba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrővizsgálat
bejelentkezés alapján
Szecsányi Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alapján
igény szerint
Tel:Öó70-528-81-28

Fűl-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfo: 8, 3010, 30 óra
Kedd: 1(^1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-3 2 2-67-76

Bevezető

Kedves Olvasók!

Ballagás, tanévzáró, bizonyítványosztás, szabadság, nyaralás, strandolás, fagyi

Hosszan folytatódna ez a sor, ha megpróbálnánk felsorolni, mi minden jut eszünkbe a nyár
kezdetén.

Barátainkkal beszélgettünk a nyári tervekről, és sokvágy, ötlet, uticél elhangzott. Megvitattuk
az anyagi korlátokat, a gyerekek elhelyezésének problémáit. Végül arra jutottunk, hogy bármit
kitalálhatunk, ha nem hallgatjuk meg egymást előtte, ha nem figyelünkoda egymás igényeire,
vágyaira, akkor nem érünk célba még a leginkább áhított és megszervezett nyaralással sem,
mert nem fogunk örömet szerezni vele egymásnak. Az alapján cselekedni, amire mi magunk
vágyunk, egyszerű és kézenfekvő megoldás, de nem biztos, hogy a többieknek is örömet
okoz. Bizony bonyolultabb több szempontot figyelembe venni, és az alapján tervet ková-
csolni, de ki ne ismerné annak az örömét, amikor meglepetést készítünk elő valakinek. Főleg
olyat, amiről biztosan tudtuk, hogy régi vágya az ünnepeltnek. Szinte nagyobb öröm nekünk,
mint neki! Hát így lehet ez a nyaralással is, ha ügyesek vagyunk!

Emlékszem egy nyárelőre, amikor kezembe kerültek egy szerzetes emlékiratai, amelyben azo-
kat a dolgokat sorolta fel, amelyeket másképp csinálna. A 8-1 O dolog közül két dolog maradt
hosszan a gondolataimban: többet nevetne és több fagyit enne. Miért pont ez a kettő? Talán
mert rávilágít arra, hogy ne szaladjunk el a fontos dolgok mellett, és ne a nyár végén döb-
benjünk rá, hogy már véget is ért a szabadság. Tanuljuk meg felismerni és élvezni a boldog-
ságot, és legfőképpen ajándékozni belőle másoknak! Hosszú évektapasztalata, hogysosem
tudunk annyit adni, hogy nekünk ne maradna még több belőle. Aki nem hiszi, tegyen próbát!

Nevelős-Forgács lldima

Impresszum: Pilisborosjenői Hirmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata.
Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno. hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/1 ü. A szeíkesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk
megőrizni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címmel ellátott, aláírt leveleket, írásokat dolgozza fel a szer-
kesztőségünk.
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Tisztelt lakókörnyezetünket szerető pilisborosjenőiek!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam.
Tóth Gyula 44 éves, helyi lakos vagyok immár három generáció óta.
Célom megalapítani az Osszefogás a Pilis Madaraiért Egyesületet.

Feikelteni a figyelmet milyen kincseket rejtenek erdeink, ligeteink, bokros réteink.
Ezek a színes ékszerdobozok a környezetünkben élő madarak.

Tudják-e, hogy több mint hatvan féle, több-
nyire énekesmadár alkatúak találhatóak
szomszédságunkban.

Mindannyian büszkék vagyunk a törökverő Hunyadiak dia-
dalaira, Mátyás címeréről ismert hollópárból több is fész-
kel a Nagykevély rejtett szegletében. Shakespeare Rómeó
ésjúlia tragédiájában a szerelmeseket a fülemüle ébresz-
tette, ezek erkélyeink alatt ma is zsongítóan szólnak a tavaszi
hajnalokon. Több művészt megihletett a pacsirta dala,
szitáló szárnyalása, mind a Vándor Mezei, mjnd a telelő
Búbos gyakori vendégünk.

c
Búbos Pacsirta

Bár korlátozódott szántóinkon a mezőgazdasági művelés,
a kakukk jó gazdaként szorgalmasan felhívja a figyelmet
a betakarítás megkezdésére. Innen kapta népies nevét:
"aratómadár".

Azt gondolom mindannyiunk számára fontos a különböző
madárfajok élőhelyének a megőrzése, szaporodásuk elő-
segitése.

Fészkelőhelyeik megóvása, a mostoha téli időszakban ete-
tésük. A vándorok visszatérésének elősegítése. Tisztelt ter-
mészetbarátok, etetők, odúk kihelyezésével sokat tehetnek
a fentiekben foglalt célok elérésének az érdekében.

Szeretnék beszámolni terveimről, óvodásaink, kisiskolásaink
részére ismeretterjesztés, időszakos csoportos séták szerve-
zése. Közös téli madáretetés, tavaszi fészkelőhelyek kihelye-
zése. Ritka ragadozómadár fészkének megfigyelése. Ev
madara választás stb...

Mindezek célja, egyben része a fiatal generáció egészsé-
gessé nevelése. Akik bizonyítottan teszneka madarainkvé-
delme érdekében a Madarat Védő Kertbarát dísztábla
tisztelt tulajdonosává válhatnak.

Amennyiben felkeltettem tisztelt figyelmüket, ne habozzanak
megkeresni, minden hasznosítható ötletet, támogatást szíve-
sen fogadok.

Elérhetőségem:
TóthGyula0630911 4963

toth. gyula@t-email. hu

.

..

Június 4-étől a Dózsa örgy úton lehet üg et intézni

Üj helyre költözött a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságának Központi Ugyfélszolgálata.
Június 4-én, hétfőtől az adózók a főváros XIII. kerületében/ a Dózsa György út 128-130. szám

alatti Spirál irodaház B. épületében intézhetik űgyeiket, változaflan nyitva tartás mellett.

Az ügyfélfogadás rendjéről bővebb tájékoztatás a
www.nav.gov. hu/nav/ugyfelszolg/reg iok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok

infernetes felületen található.

Nemzetí Adő-
és Vámhlvatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Ö KO
IF LHÍ S

Tl BÉR S BÉRBE

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága pályázatot
ír ki a Pilisborosjenő, Fő út 59. első emelet jobb oldali, 47 m2 nagyságú, masfél szobás
lakásnak Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V. 9. ) Onk. számú ön-
kormányzati rendelete alapján piaci alapú bérbeadására.

A bérleti díj 47. 000 Ft/hó, a bérleti jogviszony 5 év határozott időtart-amra szól, a pályázat
beadásának határideje 2012. július 9. napja, 16.00 óra, a pályázatokat a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el legkésőbb 2012. 09. 05. napjáig. A pályá-
zatokat zárt borítékban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címezve lehet benyújtani személyesen a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton ugyancsak a Polgármesteri h-livatal címére (2097
Pilisborosjenő, Főút 16 ) A lakás előzetes telefonos egyeztetést követően megtekinthető,
megtekintési időpont kérhető hivatali munkaidőben a 06-26-336-028/119 melléken.

A részletes pályázati feltételek a www. pilisborosjeno. hu honlapon tekinthetők meg.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 2012/JÚNIUS



A rajzokat az Onkormányzat folyosóján
és a www. pilisborosjeno. hu oldalon tesszük közzé.

Remekművedet név és életkor megjelöléssel
a rajz@pilisborosjeno. hu e-mail címre várj k

digitalizált formában (képméret min. 800x600 pixel),
vagy személyesen is leadhatjátok

az Onkormányzat Ugyfélszolgálatí irodájában

Részvéteti korhatár: 14 év
ok leadási határideje: 2012. augus ;vus 31.

Az első három legtöbb szavazatot kapott rajzokat nyereménnyel jutalmazzuk!
Eredményhirdetés: 2012 október 1

>rr ,

SÜLYOSAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK

Azönkormányzatok2012. máj'us 31-ig kötelesekvoltakhatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy aki pl. nem tesz eleget az állat-
tartási rendeletünkben foglaltaknak, aki engedély nélkül használ köz-
területet tárolás céljából, stb., az nem lenne büntethető, a helyi
rendeletek nem lennénekbetartathafóak. Ezazonban nem jelenti azt,
hogy a |övőben ezeket az eddig szabálysértéssel tiltott magatartásokat
ne lehetne szankcionálni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény<51 .§ (4) bekezdése előírja "A helyi önkormányzat képviselő-tes-
tülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közös-
ségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülefe
e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben öf-
venezer forintig terjedő helyszini birság, illetve százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az ön-
kormányzat saját bevételét képezi/

A törvény 143. § (4) bekezdés e) pont|a felhatalmazza a helyi önkor-
mányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott,
kirivóan közösségellenes magatartásokat valamint a magatartás elkö-
vetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.

A rendelet-tervezet megalkotásakor áttekintésre került az önkormányzat
valamennyi rendelete abból a szempontból, hogy a hatályon kívül he-
lyezetf szabálysértési tényállások helyettesíthetőek-e súlyosan közös-
ségellenes magatartások tényállásaival, illetve ezeken kívül milyen
magatartásoknak a szankcionálása szükséges.

A bírság összegének kiszabásánál figyelemmel kell lenni a c^elekmény
elkövetésének körülményeire, a cselekmény elkövetőjének személyi kö-
rülményeire, szociális helyzetére, s ezek alapján differenciáltható a
pénzbírság.

Indokolt volt továbbá pénzbírság helyett kisebb súlyú iogsértések ese-
tén enyhébb büntetés alkalmazása is. Mivel a "figyelmeztetés" bünte-
tés nem glkalmazható, hiszen az a szabálysértési eljárások során
szonkcióként szerepel, helyetfe a "megrovás" mint a pénzbirságtól
(igazgatási bírság) alacsonyabb büntetés bevezetését fogadta el a
képviselő-testület, mely akkor alkalmazható, ha legalacsonyabb ösz-
szegű pénzbírság kiszabása is túlzott lenne, illetve a pénzbírság ki-
szabása nélkül is várható, hogy nem követi el újra a cselekményt a
iogsértö.

A rendelet a szabálysértési fényállások pótlására szolgál, de ezen
kívül a jegyzői tapasztalat szerinti különösen gyakori, a szomszédokat,
közterületen haladókat zavaró, a közösségnek kárt okozó magatartá-
sok szankcionálása cél|ából, illetve a szennyvíztisztitó illegális hasz-
nálatából adódó többletkiadások kiszűrése és szankcionálása céljából
készült, melynek feltétlen társadalmi hatásoként'a |ogkövető, együttélést

elősegítő magatartásforma kialakulása várható. Van pl. olyan tényál-
lás, mely országszerte valószínűleg egyedülálló, községünk speciális
problémáját hivatott orvosolni, a hulladékgyű|tő edényekről a befizetést
igazoló matrica eltávolításának szankcionálása. Bár nehezen azono-
sítható, aki eltávolít|a a címkét, ha azt másik edényen felhasználja,
büntethetővé válik.

A tisztább, rendezettebb, kóbor kutyáktól mentes környezet kifejezetten
pozitív hatása várható az emberek egészsége és közérzete szempont-^
jából, illetve pozitív hatás várható a téli síkosságmentesítés, a közterü-
letről a forgalmat akadályozó dolgok eltávolítása miatt a
közlekedésbiztonság szempontjából is.

A Falugondnok Kft. számos olyan feladatot végez a csapadékvíz-el-
vezető árkok tisztításától a közterületi zöldfelület karbantartáson ke-
resztül a közterületi közlekedést akadályozó dolgok elviteléig, mely a
iogszabályok alapján a lakosok feladata, így a szankciórendszer be-
vezetésével ezen kapacitások felszabadulása várható.

Tá|ékoztatom a Tisztelt Lakosságof, hogy Községünkben ebregisztrá-
ciós díjat ("ebadót") nem kell fizetni, azonban a kutyák regisztrációját
ettől függetlenül el kell végeznie Hivatalunknak, melyet a csatornafel-
méréssel együtt szeretnénk megvalósítani a költségtakarékosság, és a
lakosságnak a regisztrációs díj alóli mentesítése érdekében. Kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy kollegáinkat segitsék a felmérés során, és
csak a jegyzői megbizással rendelkező kollegát, illetve a közterület-
felügyelőt engedjék be ingatlanaikba a visszaélések, csalások elkerü-
lése érdekében.

Ismét tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a közterületre a forgalmat
akadályozó dolgokat, köveket, terelő karókat sfb. ne helye^zenek ki,
azokat távolítsák el. A Falugondnok Kft. munkatársai az ősz folyamán
megtisztították a közterületeket, figyelmeztető levelet dobtak be az érin-
tett ingatlanok postaládáiba, mert azt gondoltuk, hogy pénzbírság ki-
szabása nélkül is megelőzhető a forgalmat gátló, az autókban kárt
tevő dolgok újabb kitétele. Azonban sojnos sok esetben ismételten te-
relő tárgyakat tettek ki a lakosok a közterületre, figyelmen kívül hagyva
a tá|ékoztatást és figyelmeztetést. A tiltott, súlyosan közösségellenes
magatartások körét erre a magatartásra is kiteriesztettük. Kérjük, hogy
egyrészt ne veszélyeztessék az utcán közlekedők és |árműveik bizton-
ságát, másrészt ne okozzanak a Falugondnok Kft-nek fölösleges mun-
kát és az adófizetőknek értelmetlen többletterhet ezeknek az össze-
gyűjtetésével.

A Lakosság együttműködésére a tovóbbiakban is számítunk, és az új
szabályozással vagy a felmérésekkel kapcsolatosan is szivesen állunk
rendelkezésükre.

Pilisborosjenő, 2012. |únius 8.

Hegedűsné dr. h-lovónszki Timea jegyző

PILISBOROSJENŐI HIRMONDÓ 2012/JÚNIUS



Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 16/2012. (V1.6.)

(hatályos 2012.06.07. napjától)
önkormányzati rendelete

A tiltott/ kirívóan közösségellenes magatartások-
ról/ valamint azok szankcionálásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CD(XXIX.
törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdésében, va-
lamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysérfési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva
a) a helyi közutakra történő beha|tás korlátozásáról szóló

9/201 1. (VI. 8. ) (hatályos 201 1. 06. 09. napiától) Onk.
számú rendeletét

b) az állatok tartásáról szóló 27/2004. (V. 15. ) számú KT.
számú rendeletét

c) a környezetvédelemről szóló 37/2004. (VIII.20. ) KT számú
rendeletét

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
19/2011. (XII. 7. ) (hatalyos2012. 01. 01. nap|ától) Onk.
számú rendeletét

e) a "Pilisborosjenő" név felvételéről és használatáról szóló
12/2000. (XI. 24. ) KT. számú rendeletét

f) a közterületek használatáról szóló 8/2008. (VII. 18. ) KT.
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának a helyi
közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló
9/2011. (VI. 8.) (hatályos 2011. 06. 09. napjától)
számú rendelete az alábbi 7.§-al egészül ki.
"7.§ (1) Aki az e rendeletben foglalt előírásokdt megszegi, sú-

lyosan közösségellenes magatartást valósít meg és ezertől
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve ezertől
százötvenezerforintig terjedő közigazgatási bírsággal sújt-
ható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.
(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék
a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit
annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a ható-
ság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
(3) Pénzbírság kiszabása helyetf megrovás alkalmazható,
amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire te-
kintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes
magafartás elkövetője személyi körülményeire is figye-
lemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.'

2.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának az álla-
tok tartásáról szóló 27/2004. (V. 15. ) számú KT
rendelete az alábbi 20.§-al és20/A.§-al egészül ki.
20.§

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ál-
lattartó, aki
a) nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelye-

zéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályo-
zásáról,

b) az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtle-
níti rendszeresen, indokolt esefben nem szagtalanítja, nem
gondoskodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról,

c) bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közferületeket
beszennyezi,

d) kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről
nem távolítja el,

e) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutásáf nem
akadályozza meg,

f) az állatot elhagyja.
(2) Tilfott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ál-

lattartó, aki
a) hígtrágyát, trágyalét, továbbá a trágyatárolói csurgalék-vizeit

természetes vizekbe vagy közcsatornába vezet be,
b) nem gondoskodik az állaftartás során keletkezett trágyalé

megfelelő kapacitású zárt, szivárgásmentes, tala|szint alatti
fedett trágyatárolóba történő elvezetéséről,

c) a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja,
d) a trágyagyűjtőt nem szilárd burkolattal ellátott és legalább

három oldalról megfelelő magasságú zárt védőfallal veszi
körül, mely lakott területen deszkával, vagy más egyéb módon
van elfedve,

e) nem gondoskodik a trágya elszállításáról 30 naponta a meg-
felelő helyre, a környezetvédelmi szabályok betartásával,

f) külterületi ingatlanon állattartást nem a hatályos építésügyi jog-
szabályoknak megfelelően, az adott állattartási technológia
figyelembevételével és a közegészségügyi szabályok betar-
tásával folytat.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magafartást követ el az az ál-
lattartó, aki

a) közterületen az ebet - fajtájára vonatkozó megkülönböztetés
nélkül -pórázzal, a 25 cm-esnél nagyobb marmagasságú
ebet pedig pórázzal és szájkosárral nem lát el,

b) a közterület esetleges szennyeződésének megszűntetéséről a
kedvtelésből tartott állat felügyeletét ellátó személy azonnal
nem gondoskodik, és az ehhez szükséges eszközöket nem
tartja magánál,

c) bármilyen állatot az általános köz- és állategészségügyi kö-
vetelmények betartása mellett nem úgy tart, hogy hang-
adásával azok a szomszédok, társbérlők stb. nyugalmát ne
zavarják.

(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
2012. 12. 31. napját követően

a) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére
állatorvossal nem oltatja be,

b) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére
elektronikus megjelöléssel (microchip) nem látja el, továbbá
az elektronikus megjelölés azonosító számát 15 napon belül
nem jelenti be a helyi önkormányzat jegyzőjének,

c) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet nem olyan meg-
felelően zárt, bekerített helyen tartja, amely megakadályozza
az ebnek a közterületre történő,'felügyelet nélküli kijutását, az
eb embernek vagy állatnak sérülés okozását,

d) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására szolgáló
ingatlan be- illetve kijáratain nem helyez el jól látható helyen,
megfelelő módon "Vigyázat! Veszélyes eb!" feliratú, támadó
ebef ábrázoló táblát,

e) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületen, tö-
megközlekedési eszközön nem a harapást megakadályozó
biztonságos fém szájkosárral és a kibújást megelőző fojtó
nyakörwel, 2 méternél nem hosszabb (nem kihúzható) pórá-
zon, a tartási engedéllyel jogosulf felügyeletével vezeti,

f) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb felügyeletét - a tar-
tási engedélyben meg nem jelölt személyre - átruházza.

(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást kövef el, aki az
e rendeletben foglalt egyéb kötelezettségét megszegi.

20/A.§
(1) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg,

ezertől ötvenezer forintig ferjedő helyszíni bírsággal, illetve
ezertől százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.

(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cse-
lekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyi-
ban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók,

(3) Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, ameny-
nyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel cse-
kély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel etfől az in-
tézkedéstől kellő visszatartó erő várható.'

3.§

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a kör-
nyezehfédelemról szóló 37/2004. (V111.20.) Kt. ren-
delete az alábbi 29-31. §-al egészül ki.
29.§

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcso-

latos tevékenységet úgy végez, hogy nem gondoskodik arról,
hogy a por és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson
és a vízelvezetés biztositva legyen,

b) az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét, szükség ese-
tén a környező közterülettől nem zárja el,

c) aki a munkálatok végzése során, a közterületen keletkezett
építési törmeléket, szemetet a munka befejeztét követő 48
órán belül nem szállítja el az építési törmelék elhelyezésére
kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre,

d) aki az építési munkálatok során, valamint egyéb a közte-
rületek igénybevételével járó tevékenység során a közterületen
lévő fákat, közterületi műtárgyakat védőburkolattal nem veszi
körül. h-la a közterület vagy annak egy része mégis meg-
rongálódik, a keletkezett kárt annak okozója nem téríti meg,
vagy az eredeti állapotot nem állítja helyre.

30.§
(1) Tiltotf, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
1. Belterületen, valamint a külterületnek a mezőgazdasági kerten

belül eső részén nem tartja be az alábbi, legkisebb telepítési
(ültetési) távolságot az ingatlan határától:

a) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyü-
mölcs-'és egyéb cserje (bokor), fa esetében legalább 2 méter,

b) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bo-
kor), valamintoszlopos fenyőfélék esetében legalább 3 méter

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa eseté-
ben legalább 5 méter,

d) nyírfsövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra
növő cserje (bokor) és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter.

2. Külterületnek a mezőgazdasági kerteken kívül eső részén - amennyi-
ben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy mezőgazda-
sági kert-szőlőt, gyümölcsfát az 1. pontban meghafározott telepítési
(ültetési) távolságok be nem tartásával, egyéb cser|ét (bokrot) és fát
az alábbi telepítési (ültetési) távolságok be nem fartásával ültet:

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírtsövény) esetén
legalább 0, 8 méter

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén
legalább 1, 2 méter,

c) 2 méternél magasabbra növő bokor (nyírt sövény) esetén leg-
alább 2 méter,

d) fa esetében 8 méter.
3. Kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, tömör kerífésre

futtatja fel.
4. Amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra

épült, a kerítés mellé telepífett növények vágását nem végzi
el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne ér-
jenek hozzá, a tető fölé lombkoroná|uk ne nyúljon be.

31.§
(1) Aki aze rendeletben írt egyéb kötelezettségét megszegi, tiltott,

közösségellenes magatarfást követ el.
(2) Aki tiltotf, súlyosan közösségellenes magafartást valósít meg,

ezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
ezertől százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.

(3) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cse-
lekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyi-
ban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(4) Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, ameny-
nyiben a magafartás az elkövetés körülményeire tekintettel cse-
kély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az in-
tézkedéstől kellő visszatartó erő várható."

4.§

(1) Pilisborosjenő Község Onkormányzatának a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési helyi közszolgáltafásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 19/2011. (XII. 7. ) (hatályos
2012. 01. 01. napjától) Onk. számú rendelete az
alábbi 32.§ (3) bekezdéssel egészül ki.
32.§

(3) Az egyes helyi közszolgálfatások kötelező igénybevételéről
szólóa4/1999. (IV. 1. ); 14/2001. (XI. 5. ); 19/2001. (XII.
20. ); 12/2003. (VI. 15. ); 26/2004. (V. 15. ); 28/2004.
(V. 15. ); 12/2005. (IV. 15. ); 17/2005. (VIII. 15. ); és
9/2006. (VII. 13. ), 2/2008. (1. 18. ) és a 2/2009. (1. 16.)
Kt. rendeletekkel módosított4/1 998. (IV. 23. ) KT. számú ön-
kormányzati rendelet hatályát veszti.'

(2)Az (I) bekezdés szerinti rendelet 31 .§-a helyébe
azalábbi31.§kerül:

31.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a) aki a felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyező anyagot

juttat,
b) aki a vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezető árkot

beszennyez, ezekbe, valaminf ezek partjaira hulladékot; tör-
meléket lerak,

c) aki kommunális szennyvizet a közcsatornába az üzemeltető
engedélye nélkül bevezet,

d) aki csapadékvizet a közcsatornába bevezet,
e) a tulajdonos, ha közterületi csatorna hiányában kommunális

szennyvíz elhelyezésére egyedi közmupótló berendezést (víz-
záróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) nem alakít ki,
annak rendszeres karbantartásáról és szükség szerinti ürítésé-
ről nem gondoskodik,

f) aki közterületre, csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba
szennyvizet vezet, kibocsát (tisztítás után is).

(3)Az (1) bekezdés szerinti rendelet az alábbi
31/A-D. S-okkal egészül ki.



31/A.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek mii

hulladékof, vagy égetése során veszélyessé minősülő ar
éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és fe
göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b) a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés
keletkező növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren
nádast vagy tarlót éget,

c) kerti hulladék égetést nem hétfőn vagy pénteken 6-22 c
zött végzi,

d) szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt,
31/B.§
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magafartást követ el, a:

lajdonos, használó, aki
a) az ingatlana tisztán fartásáról nem gondoskodik,
b) az ingaflana tisztán tartásával kapcsolatos alábbi feladi

nem végzi el:
ba)azépületfaláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztet

kadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb.
matos eltávolítása,

bb)az ingatlan szeméttől történő megtisztítása, rendben ta;
bc) mind a beépífett, mind a beépítetlen ingatlan tisztán ta

kaszálása, parlagfű és egyéb gyommentesítése a járda
test fölé benyúló ágak, bokrok nyesése, a kert megműv'

c) nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres ro\
rágcsálóirtásról, illetve az ingatlanon lévő madarak fé:
helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítá

d) nem gondoskodik az ingatlan előtti járdának, - járda hi
ban egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az inc
hatór melletti zöldsáv úttestig ter|edő teljes területének,
jebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli
tének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemé
gyommentesítéséről, amennyiben az ingatlannak két kc
is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra von'
nak,

e) nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz n
nyílt árok és ennek műtárgyainak fisztántartásáról, ^
mentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan lefo
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolífásáról

f) téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas járdaszi
tisztítását, csúszásmentesítését nem végzi el.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az
lan tulajdonosa, ha a rendszeres szemétszállításba be
kapcsolt területeken keletkezett hulladék elszállításáról
helyézéséről a környezetvédelmi előírások betartásáva
gondoskodik.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a) az ingatlan tulajdonosa, ha a háztartási hulladék elszáll

való előkészítése, illetve elszállítása érdekében nem gc
kodik megfelelő mennyiségű hulladékgyú'itő edény bi

zéséről, az elhasználódott edény pótlásáról,
b) aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyi

(forró hamu, maró anyag, mérgező anyag, állati tetem
lékony vagy robbanóanyag, kő és épülef törmelék, nac
terjedelmű tárgy stb. ) ami veszélyezteti a hulladékszállí
foglalkozó dolgozó egészségét, illetőleg megrongálhc
jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása során \
lyezteti a környezetef.

c) aki a hulladékgyűjtő edényt a hulladékszállítás napján 1<
a konténer kivételével - az ingatlanon kívül tartja,

d) a tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható e
nem tartja tisztán, szükség esetén nem gondoskodik c
fertőtlenítéséről és karbantartásáról,
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d) állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szerveflen anyagot,
amely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület
lakóinak egészségét veszélyezteti közterületen, vagy magán-
területen elhelyez,

e) közterületi gyűjtőedényzetből vagy a közterülefre a szemét-
elszállítás céljából kitett hulladékgyűjtő edényből hulladékot
kiönt, szétszór,

f) a közterületre a szemételszállítás céljából kitett hulladékgyűjtő
edény tartalmát a kóbor állatok számára hozzáférhető módon
helyezi el,

g) közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.)
megrongál, csonkíf, leszakít.

31/D.§
(1) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg,

ezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
ezertől sz'ázötvenezer forintig ferjedő közigazgatá-
si bírsággal sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és
ismételhető.

(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjéka cse-
lekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeif annyi-
ban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(3) Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, ameny-
nyiben a magatarfás az elkövetés körülményeire tekinfettel cse-
kély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatarfás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az in-
tézkedéstől kellő visszatartó erő várható."

5.§

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a "Pilis-
borosjenő" név felvételéről és használatáról szóló
12/2000. (XI. 24. ) sz. helyi rendelete az alábbi 9.§-
al egészül ki.
9.§

(1) Aki az e rendeletben foglalt előírásokat megszegi, és a köz-
igazgatási megjelölést, vagy nevet e rendeletben foglalt ren-
delkezésektől eltérően veszi fel, vagy használja, súlyosan
közösségellenes magatartástvalósít meg és ezertől százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A bír-
ság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.

(I) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazod|ék a cse-
lekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyi-
ban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthafók.

(2) Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, ameny-
nyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel cse-
kély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az in-
tézkedéstől kellő visszatartó erő várható.'

6.§

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a köz-
területek használatáról szóló 8/2008. (VII. 18.) Kf.
rendelete az alábbi 15.§-al egészül ki.
15.§

(1) Tiltotf, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a közterületre - a tulajdonoson kívül - fát, cserjét (bokrot) ültet

a zöldterület kezelőjével történő előzetes egyeztetés, írásban
megadott kezelői hozzájárulás nélkül, a hozzájárulásban elő-
írt feltételektől eltérően,

b) a növényzet telepítője, ha a közterületre ültetett fák, cserjék'
(bokrok) fenntartásáról (pl. : öntözés, pótlás, karózás, metszés
stb. ) legalább 3 vegetációs időszakon keresztül nem gondos-
kodik,

c) a fa telepítője, ha a közterületre ültetett fát hatósági engedély
nélkül kivágja,

d) a növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati ren-
delet szabályaitól eltérő növénytelepítés (ültetés) esetén a nö-
vényt telepítő (ültető), ha az eltelepített (elültetett) növényt nem
telepíti át, nem vágja ki, nem gondozza és az eredeti' állapo-
tot nem állítja helyre.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a közpark ferületére gépjárművel behajt, és ott parkol,
b) közműfektetés vagy kárelhárítás után a zöldsávot eredeti álla-

potba nem állítja helyre,
c) közhasználatú zöldterületeken járművet mos, valamint ilyen

célra a közkifolyót igénybe veszi.
(3) Aki az e rendeletben írt egyéb kötelezetfségét megszegi, tiltott,

közösségellenes magatartást követ el.
(4) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg,

ezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni birsággal, illetve
ezertől százöfvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.

(5) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazod|ék a cse-
lekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban
kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelke-
zésére álló adatokból megállapíthatók.

(6) Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, ameny-
nyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel cse-
kély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intéz-
kedéstől kellő visszatartó erő várható."

7.§

(I) A rendelet 2012. június 7. napján lép hafályba/
rendelkezéseit a hatálybalépést követően elköve-
tett tiltott, közösségellenes magatartásokra kell al-
kalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséról a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.

Pilisborosjenő, 2012. 06. 06.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző
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CSALÁDI
ÁTSZÓHÁZ
08/30/3694065

www. kjstucsok-napkozi. hupont. hu

2012. június 18-tól
egész nyáron 5 napos turnusokban

(hétfőtől-péntekig)
** . >

. t. ~
szervezünk.

Programjaink:
kézműves foglalkozások,

heti egy alkalommal kirándulás a környéken,
és sok-sok játék.

Ár: 18.000, - Ft/hét teljes ellátással.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.

L

Osszefogás az olvasásért
A program kere+ében önkormányza+ok és civil szerveze+ek a telepü'lések

fon+osabb csomópontjaiban könyves szekrényt, könyves fülkét állítanak,
amelyeket "Hozzál egy könyvet- Vigyél egy könyvet" logikajában a helyi
lakók használnak, onnan könyveket kivéve, helyére sajdt könyvet be+éve.

A Reichel József Muvelődési Ház és Könyv+ár is csatlakozik az
olvasást népszerusítő programhoz ezért,
a bejára+nál elhelyezett- "KonyvMegállóból"

a Ház nyi+va+ar+ási ideje ala+t hozha+od, viheted á könyveket.

Jó olvasást Mindenkinekl

. osjeno, Fo ut 16.

A Reichel Jozsef

Művelődési Ház és Könyvtár
júlÍus 20-aug 20-ig

karbantartási munkálatok miatt
zárva tart.

Kihelyezett 1'áboraink lesznek:
Zamárdiban színjátszó

és Boldogkőváraiján néptánc tábor.

Kellemes pihenést, szép nyarat kivánunk
minden kedves olvasónknak

és látogatónknak!

2097 Pilisboros|enő Fő út 16 Tel. 06-26-336-028/130 mették, vagy a 06-30-596-7573
www muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com

Egy kis kreativitás, pár jó barát, és néhány óra szükséges
csak ahhoz, hogy kedves, egyszeró dolgokat készítsi
A hét folyamán különféle technikákkal ismerkedhetsz,
és a kész alkotásokat hazaviheted!

Részletes program:

Július 9. (hétfő)

Július 0. (kedd)

Jútius 11 (szerda)

Július 12. (csütörtök)

Július 13. (péntek)

r

szalvéta-technika

gyongyszovés

kosárfonás, agyagozás

batikolás

üvegfestés

Minden nap 2-2 órás kézműves foglalkozás a kisteremben,
népi kismesterségeket oktató és népművészek vezetésével.
Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és sport
játékokkal tarkított szabadfoglalkozások.
Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenő!

Részvételi feltételek: 5-12 éves kor

Étkezés: a vendéglőben
aximális létszám: 30 fő

tábor díja: 10. 000 Ft/fó/hét
Jelentkezés: a könyvtárban, május 15-ig, (50%-os előleg befizetéssel)

2012. augusztus 20-i megemlékezés a templomkertben a Szentmise után lesz!
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A mondás szerínt "a virág a legszebb ajándék". Ha nem
;"s mindenkinek a virág a legszebb ajándék, de minden-
képp a figyelmesség és udvariasság egyik legkifejezőbb
jelképe a legtöbb emberi szituációban.

Virág ajándékozásakor mindenkinek automatikusan főleg
az jut eszébe, hogy csak nőknek szokás virágot adni, holott
ez nem minden esetben van így. Példának okáért az urak
(főleg az idősebbek) kaphatnak virágot mondjuk felköszön-
tés alkalmával, vagy hivatalos ünnepségeken is.

A következőkben mélyedjünk bele kicsit jobban a virág
ajándékozás rejtelmeibe, szokásaiba és érdekességeibe.

vi 'a ü ^

Mennyi virágot vegyünk? Régebben a 10 szál virág volt a
vízválasztó: 10 alatt páratlan, 10 felett páros számú virág.
Ha egy szál rózsát adunk, ügyeljünk rá, hogy az hosszú
szárú legyen.

Kevesebb mennyiségnél a páratlanságra való törekvés a vi-
rágok rendezési szabályaiban rejlett, illetve azzal indokol-
ták. Manapság ez már nem mérvadó. Viszont sok helyen
úgy tudják, hogy virágot csak páratlan számban illik adni,
mert párosan inkább például temetésre szoktak vinni virá-
got, és ha idősebbek párosan kapják, akkor azt illetlenség-
nekisvehetik. Nos...ha 10 alatt páratlanul veszünkvirágot
az a biztos... Tíz felett viszont általában párosan szoktak (pl.
egy tucat).

!. ^

Milyen színű legyen a virág? Színek esetében még változa-
tosabbak lehetnek a szokások. A régi hagyományokból is-
merhetünk néhány színtársítási szokást: a piros a szerelem
és házasság jelképe lehet (hivatalos esetekben inkább kerül-
jük, de ha nagyobb csokrot állítunk össze valakinek, akkor
otf már vegyíthetünk bele pirosat is kisebb arányban); a
sárga az irigység jelképe szokott lenni; a fehér a becsület,
tisztesség; a kék pedig a hűségé. Természetesen ezek a jel-
kép dolgokvirág szempontból fokozatosan elkopnak. Fiatal
lányoknak élénk színű virágot és szegfűt nem igazán illik
adni. Ha vegyesen állítjuk össze a virágcsokrot, akkor ügyel-
jünk a színek ne üssenek el egymástól és ha lehet ne rakjunk
bele gyorsan kinyíló, vagy elnyíló virágokat, valamint a mé-
retarányokra is ügyeljünk. Ibolya főleg az érzelmességet su-
gallja, de kis mérete miatt nem igazán ajánlott. A liliommal
is óvatosan bánjunk, mert főleg történelmi emlékekhez köt-
hefő és régebben az ártatlanság jelképe is volt. A krizanfém
pedig részvétnyílvánításhoz ajánlottvirág. Ha kórházi láto-
gatásra viszünk virágot, akkor pedig ügyeljünk, hogy ne túl
erős illafú legyen, ne zavarja a betegeket.

Cserepes virágot általában családtagoknak, barátoknak
szokás adni, vagy esetleg aki cserepesvirág gyűjtő. Vágott
virágot köszöntéshez, fe köszöntéshez szokás, melyet cso-
korba is rendezhetünk. Unnepi alkalomkor pedig virágko-
sarat is állíttathatunk össze az ajándékozandónak.

A virágot átadhatjuk személyesen, vagy például valamilyen
virágküldő szolgálattal, futárral stb. Ha személyes adjuk át
a virágot akkor, míg szállítjuk érdemes csomagolópapírba,
vagy selyempapírba csomagoltatni, de átadás előtf minden-
képp távolítsuk el azt, mivel nem illik csomagoltan átadni!
A kapoft virágot illik azonnal vízbe tenni - és természetesen
ennek maga a virág is jobban örül, mint ha megfeledkezünk
róla. h-la egy pár megy vendégségbe, a háziasszonynak
szánt csokrot mindig a férfi nyújtsa át, még pedig bal kéz-
zel. A babona szerint ne ajándékozzunk kaktuszt a baráta-
inknak, mert az elvágja a barátságot. Uzleti vacsora vagy
ebéd meghívásra vagyunk hivafalosak, a vendéglátó fele-
ségének illik a meghívás időpontja előtt egy órával virág-
csokrot küldenünk névjeggyel. Ha külföldről érkező
vendégünkkel nem találkozunk a megérkezés pillanatában,
de tudjuk, hogy hol száll meg, tetessünk egy szép csokrot a

. szobájába, egy üdvözlőkártya kíséretében.

Ambrózia: a viszonzott szerelem jelképe.
Amarillisz: eztadni egy nőnek, azt |elenti, büszkékvagyunk
rá, a vele való ismeretség értéka számunkra. Amarilliszttenni
a menyasszonyi csokorba pedig azt mutatja, hogy a meny-
asszony büszke természetű, persze a legjobb értelemben.
Aszparágusz: kedvesség jelképe.
Azálea: Vigyázz magadra, mértéktartás, törékeny szenve-
dély jelképe.
Borostyán: a házastársi szerelem, a hűség, a barátság jel-
képe.
Búzavirág: remény. Igazi "magyar virág" a mezei csokrok
tipikus növénye a pipaccsal egyetemben. Magyaros jellegű
esküvői ruhához pedig kifejezetten illendő egy búzavirág
csokor. Uzenete: A menyasszony gondolatai tiszták, szán-
déka nyílt és őszinte.
Dália: elegancia; magasztosság [elképe. Csokorban dáliát
kapni a változékony érzelmeket jelöli. Esküvői csokorba nem
szerencsés választás, mert azt mutatja, hogy a csokrot
hordó menyasszony vélekedése megváltozhat.
Fagyöngy: Csókol| meg; Ragaszkodás; Felülkerekedni a ne-
hézségeken.
Frézia: mindig megbízhatsz bennem.
Gardénia: titkos szerelem jelképe.
Gyöngyvirág: gyöngyvirág csokrot nőnek ajándékozni meg-
becsülés, tisztességes szűzi szándékot jelent. Kifejezetten
ajánlott menyasszonyi ha|dísznek, menyasszonyi csokorba
köfve, vagyvirágdísznekatanúk ruhájára. Utal a menyasszony
fiszta szépségére. Gyöngyvirág csokrot nőnek ajándékozni
megbecsülés, tisztességes szűzi szándékot jelent.
Hóvirág: jelképezi a reményt, és a tisztaságot. Az ifjú sze-
relmes tiszta kedvesének választhatja ajándékba.
Ibolya: szerénység. A hűség mintaképe a párom. A fehér
ibolya a boldogságot és a megújulást jelenti. A kék ibolya
pedig a hála virága. Mindezek mellet még a kék ibolya je-
lentései között szerepel az óvatosság és a hűség is.
Irisz: a remény virága. Menyasszonyi csokorba kötve a
menyasszony reményeit jelenti jövendőbeli választottjával
szemben, hiszen arra vágyakozik, hogy majd benne valódi
férfiúi párját találja meg.
Jácint: Játékok, sportok, sietség. Próbálj megbocsátani!
(fehér): Bájosság; Imádkozom érted! (kék): Allhatatosság,
tartósság. (lila): Bocsánat, bocsáss meg, bánat. (sárga): Fél-
tékenység. (vörös vagy rózsaszín):Játék.
Jázmin: a kedvesség virága. A jázmin virágát nőnek aján-
dékozni egyértelmű elismerés.
Kála: a szépség virága. Akár ajándékba, akár menyasszo-
nyi csokorba kötve ajándékozzuk, jelentése minden esetben
az, hogy a csokor gazdájának szépségéhez kétség nem fér.
Kaktusz: Kitartás, állhatatosság. Megküzdöka szerelmedért.

Kardvirág: az erő, a gyönyörűség virága. Esküvői csokor-
ban fiú születését segíti a házasságban, és a férfi teljesít-
ményét javítja majd az ágyban. Semmiképpen ne feledjük
ki tehát ezeket a virágokat az esküvői csokorból, vagy a
gyermekóldásra váró asszonynak vitt csokorból.
Krizantém (vörös); Szeretlek. /bár sokan még a "temető-
virág" jelentéssel azonosítják/. Afehér az igazság szimbó-
luma, a sárga mellőzött szerelem, a vörös pedig a sírig
fartó, hűséges szerelmet fejezi ki. Temetői csokorba, koszo-
rúba köthefő.
Liliom: a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, de a termé-
kenységé, a mulandóságé, a lelki szereteté, az egységé és a
reményé is. A fehér liliom: szüzesség, tisztaság, méltóság.
Magnólia: természetesség jelképe.
Margaréta: az ártatlanság, finomság, tisztaság, őszinteség
viröga.
Mirtusz: szerelem jelképe.
Nárcisz: Onimádat, formalitás; Maradj olyan, amilyen vagy!
Nefelejcs: az igaz szerelem virága. Figyelmeztet arra, hogy
ne felejts!
Orchidea: Orchideátajándékozzunkannaka nőnek, vagy
férfinak, akinek műveltségét és tudását nagyra becsüljük,
akinek kifinomult ízléséről már meggyőződtünk.
Orgona: Ha valaki fehér orgonát ajándékoz, mintha csak
azt mondaná: szeressük egymást! A lila változathoz pedig
a következő üzenet köthető: a szívem immár a tiéd.

Pipacs: Nem feltétlen a szerelem jele, de szerelmünknek is
adhatjuk, ha boldogságunkat, felszabadultságunkat akarjuk
kifejezésre juttatni.
Rózsa: a szerelem virága. Egy szál rózsát ajándékozni az
egyértelmű szerelem jelképe, míg rózsát csokorban adni az
áhított szerelemé, száz szál rózsát ajándékozni pedig a
mindent felperzselő, olthatatlan vágyódás jelkép.
Rózsa (fehér) - jelképezi a szerelmet, a megbecsülést, és a
tisztaságot. A megszokott, vagy kiérdemelt szerelem, de a
szülői szeretetvirága is lehet. Kismamáknak általában fehér
rózsából kötött csokrot készítenek.
Rózsa (rózsaszín) - tökéletes boldogság. Rózsa (sárga) - a
sárga rózsa a lanyha érzelmeket is jelentheti egy szerelem
estén, de barátoknak bátran ajándékozhatjuk.
Rózsa (vörös) - a birtokló szerelem, a szenvedély virága.
Rózsa tövis nélkül - szerelem első látásra.
Szegfű: a szeszélyesség és a komoly szerelem virága.
Tulipán (általában) - a lángoló érzelmek és a nőiesség jel-
képének virága. Szív formája miatt a lángoló érzelmeket,
a szerelmet mutatja.

Forrás: www. egyedi-ajandekok. info, www. ajandekvirag. hu

A szerk.
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Amikor egy tanév vége közeledik, minden gyermek fel-
lélegzik, jó erősen becsukja a tankönyveit, s az utolsó taní-
tási nappal igyekszik elfelejteni mindent.
Nem így a zeneiskola növendékei, akik legjobbjai évzáró
hangversenyen mutatták meg szüleiknek, nagyszüleiknek,
társaiknak, hogy hogyan fejlődtek az előző tanévhez képest.
Igy töri-ént idén is Pilisborosjenőn, a zeneiskola növendékeivel.
Vadasné Joó Katalin igazgató Asszony Lucián Blaga filo-
zófus, költő szavaival nyitotta meg a növendékhangver-
senyt: "Vannak mély dolgok, amelyek a művészet fényében
sokkal világosabban érthetőek, minta tudományfényében.
Mondják, hogy némely tenger vize holdfényben világosabb,
mint napfényben.'
Majd Vas Katalin tagozatvezető köszöntötte a zsúfolásig
megtelt Művelődési Ház dísztermében várakozó vendége-
ket, az iskola fanárait.
Fügedi-BárdJudit tanárnő vezetésével
az énekkar teremtette meg a jó han-
gulatot. Oröm volt nézni és hallgatni,
ahogy a csillogó szemű gyermekek
tiszta, csengő hangon énekeltek.
(Hány évig hiányoltuk az énekkart!)
Majd a legkisebbektől a legnagyob-
bakig szólaltatták meg hangszereiket
azok a tanulók, akik a tanév folyamán
a legtöbbet fejlődtek.
A műsorban komoly zeneművekből
hallottunk nepszerű részleteket az alábbiak szerint:
Beethoven Orömódájával nyitott fuvolán Eperjesijonatán és
Garaijudit (Matuz Gergely tanítványai).
Szabó Boglárka hegedűn adta elő Bach: Parasztkantáta c.
művét. (Kómárjudittanílványa.)
László Lili, (Balina Gyula tanílványa) Kassai Mária: Tempó
giustö c. müvét |átszotta zongorán.
Majd Vivaldi: C-dúr csellóversenyéből hangzott el részlet
Demeczki Márton (Vas Katalin tanítványa) előadásában.
Fábián Sára és Pap Dominika (Matuz Gergely tanítványai),
már a gyakorlottabb korosztalyt képviselték, hallatlan lelke-
sedéssel adták elő Mozart: Varázsfuvola c. operájának egy
részletét, fuvolán.
Négyesi Eszter, Pelczer Ferenc fanár úr közreműködésével,

^'^

Telemann: Menüett-jével szórakoztatta a közönséget gitár-
játékával.
Kimagaslotta résztvevők közül Varga Mária hegedűjátéka,
(Kómár Judit tanítványa), aki Rieding: G-dúr hegedűver-
senyét adta elő. A közönség visszafogott csendben hall-
gatta a szép, tiszta hangokat megszólaltató növendék
előadását, hogy azután vastapssal jutalmazza azt. Keresz-
tessyMárk (Vas Katalin tanítványa) mindenki számára meg-
lepetést okozott játékával, olyan szépen szólaltatta meg
csellón Saint- Saens: A hattyú c. művét, majd Arutjunjan:
Exproment c. darabját adta elő. Felzúgott a taps és éljenzés,
Márk pedig meghatottan fogadta a megérdemelt sikert.
Majd Horváth Levente, Bánki Lénárd, Csikós Áron, Ivón Gábor
(Pelfzer Ferenc tanílványai) gitárjátéka következett, akik felvállva
játszották a fő szólamot, teremtettek melankolikus hangulatot.

A hely, - Pilisborosjenő német nemzetiségi
jellegéhez illően- a zenekar, (Grúber
Tamás vezetésével) Feuerwerk Marsch,
és Irving Berlin: Puttin on the Ritz c.
művével kellemes befejezését adta a
hangversenynek.
Ez a szép este bizonyíthatta mindenki
számára, hogy a zenetanulás ugyan
fárasztó és sok kitartást követel, de a
zene megszeretésével és művelésével
gazdagabb lesz az ember. Olyan
gyermekek is megmutathatják tehetsé-

güket, akik az iskolában, a mindennapokban kevésbé sike-
resek.
Ha yisszagondolunk azokra az időkre, amikor a Zeneiskola
létre jött, - lassan tíz éve, - hogy mennyi ember kételkedett
a szükségességében, akkor boldogan mondhatom el, hogy
megérte.
Többen értek el sikereket a falu határai is túl, többen válasz-
fották a zenei pályát, akik itt kezdtek muzsikálni. Lelkiekben
gazdagabb lett a sok gyermek, aki tíz év alatt megfordult
az iskola falai között, de gazdagabb lett az egész falu, hi-
szen egyre több zeneértő és szerető tanuló él közöttünk.

Köszönet a tanároknak, akik értük fáradoznak.
Bódy Gézáné

Cetelem pályázat

Remélem ismerősen cseng a szó. Ha igen, akkor
bizonyára Te is / On is szavazotf az iskolánkra.
A Cetelem Bank és a WWF pályázatot hirdetett
az általános iskolák számára, melynek célja az is-
kolák környezetének zöldebbé tétele volt.

Természetesen mi is pályáztunk és reménykedtünk.
Nehéz és szorgos napok, hetek álltak előttünk,
mivel a 10 nyertes közül 5 sorsát az internetes sza-
vazókra bízták.

160 iskola pályázott, a tét 500.000 forint volt.
Orömmel jelentjük, hogy iskolánk a 2. helyen vég-
zett 3083 szavazattal, így zöldülhet a suli udvara.
Minden szavazatot hálásan köszönünk!

; egy szerződést írt alá, melynek értelmében tanulóink részt vehettek az iskolai Bozsik prog-
>án annak örültünk, hogy tanulóink igazi pályán, igazi mérkőzéseken vehetnek részt, valamint
pályázó iskolák - 100 000 Ft értékben - spotszereket nyerhetnek. A lehetőség akkor vált

ikor a 2. korcsoportos, azaz 3-4. osztályosaink minden környezö települést maguk mögé
iéggel. A területi dönfők első helyezettjeként jutottak be a megyei döntőbe, melyet Vecsésen
3ciós problémák, a komoly egyesületi jelenlétekkel történő szembesülések után, a legerősebb
lályára. Sajnos kikaptunk. Nem tudom, hogy honnan vették a srácok az erőt, minek köszön-
ni magukat, de egyre jobban kezdtek el játszani. A 3. mérkőzést már megnyerték, az
. k volt. A 9 fiú sérülten, picit talán csalódva, hiheteflen küzdeni akarással, kitartással Pest
9. helyet tudja magáénak. A csapat tagjai: Monori Marcell, László Gergő, Varga Levente,
'r András, Katona Balázs, Kőszegi János 4. osztályos tanulók, Lövey Félix és Hrabák
5k. Szép volt fíúk!

ÓTP- OL
^ / ^ Bozsik-program
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Talán hallotfa már, hogy 2012. szeptember 7-8-án közel 3. 000 vendég érkezését várjuk a Nagy-Kevély völgyébe
az Egri Vármaketthez a rendezvényünkre.
Tervezett programjaink:
>- 7-én pénteken 18 órától amatőr fiatal zenekarok fellépése,
?^ 8-án 11 órától családi nap! Aktív játszóház - aprók bástyája a gyerekeknek, érdekes kiállítások és vetélkedők, interaktív
kulturális programok, vásáros utca, népi mesterségekkel foglalkozók bemutatója, kézműves és ajándékvásár... meg még számtalan
meglepetés is!
Az Aprók bástyája felé vezető úton is igazi kaland vár: a középkori bajvívók színes, látványos bemutató[a, és a gyerekprogramok
helyszíneit összekötő kellemes sétaút alatt a vásársoron találhat majd ajándékfárgyakat, ékszereket, ásványokat, ezüstművest, és
sok minden más érdekességet is, sőt, lesz, ahol ki is próbálhatja az egyszerűbb tárgyak elkészítését. A bemutatóf is tartó mesterek
közöttfelfedezhet kosárfonót, kovácsot, fafaragót, papírmerítőt, pecsétlenyomat-készítőt, bábkészítőt, tűzzománcosf, hímzőt, csip-
keverőt, üvegfestőt, keramikusokat, ruhakészítőt, csuhéfonót, és sok más iparművészt!
A nagyszínpadon napközben előadások, koncertek, zenei-, tánc- és harcművészeti bemutatók, gyermekműsorok élménye vár mindenkire.
11-17 között Fabula Bábsátor: Vitéz László és az ördögök! Nagy akarok lenni! Bábkészítés!
18 órától KALÁKA KONCERT
A nagysátorban megrendezésre kerül az I. TOROK HASTANC VERSENY!
A bátrabbak most is kipróbálhatják tudományukat és merészségüket az íjászatban, lovaglásban.
Ezeken kívül még sok-sok meglepetés vár mindenkire!
A rendezvény megvalósításához szponzorok jelentkezését várjuk!
Kérjük, ha módja és lehetősége van támogatni a rendezvényt tárgyi, illetve pénzbeli felajánlással, akkor tegye meg! Minden apró
forint számít! /S természetesen adóalap csökkentő igazolást állítunk ki a támogatásról!/
Jelezze: Bereczkiné Szendrey Evának- 06-30-596-7573; szendreyeva@gmail. com,
Pilisboros|enőért alapítvány számlaszáma: OTP 1 1703006-20050973; adószáma: 1 8660252-1-1 3
Példák arra, hogy mit tudunk nyújtani a támogatóink részére:
Molinó elhelyezése a rendezvény helyszínén, logó elhelyezése a rendezvény honlapján, VIP belépő... Egyedi igények megbe-
szélés tárgyát képezik! Köszönjük előre is a segítségéf!
Részletes program az interneten www.pbj-varjatekok. eoldal. hu és a nagyplakátokon!

Edesanyámtól lestem el néhány befőzési fortélyt, tanyán élve víz, villany
nélkül a fínom befőtt, lekvár betárazása télre elengedhetetlen feladat volt.
Nagy feladat volt elkészíteni a finom sárgabarack lekvárt...

1. Szerezzünk be friss, érett sárgabarackot a helyi zöldségesnél vagy a piacon.
En a "rózsabarackot" kedvelem. Közép nagy, kissé lapított, alapszíne világos okker-narancsárga,
oldala pirosas. h-lúsa sötét narancssárga, magvaváló, rostos. Csak teljesen egészséges és tiszta
gyümölcsöt szabad felhasználni.

2. A befőttes üvegeket, a zárókupakokat forró vízzel alaposan át kell mosni, mosogatógép
nagy segitség.

3. A barackot alaposan átmosom, beledobom őket forrásban lévő vízbe, csak egy pillanatra, és
gyorsan kiveszem őket. Igy könnyen lejön a héjuk. Ha világos lekvárt akarunk közben a meghá-
mozott barackot meglocsolhatjuk citromlével.

4. Nagy lábasban (állítólag a zománcozott lábas a jó) cukor nélkül kezdem a főzést alacsony hő-
mérsékleten. A tűzhelyet nagy tálcákkal körbebarikádozom, mert a lekvár bizony bugyog...
Nagy fakanálállal az alján keverjük, nehogy leégjen.

5. Mindenki ízlése szerint adjon cukrot a lekvárhoz, van, aki 1 kiló barackhoz 50-60 dekagramm
cukrot ajánl, én jóval kevesebbet használok.

6. Ha a kellő sűrűségre beforrt, forrón üvegekbe töltjük, először vízben puhított celofánt helyezek rá,
ide teszek egy késhegynyi tartósítószert (szalicilt), és erre csavarom rá a zárókupakot.
Amikor kibontom az üveget, óvatosan leveszem a zárókupakot, leszóróm a szalicilt,
így a lekvárba nem kerül tartósító, mégis gyönyörűen eláll a lekvár vagy a befőtt.
Végül száraz dunsztba teszem, azaz párnák és takarók közé (papírdoboz, láda kibélelve
megteszi). 1-2 nap múlva rakom a helyére az üvegeket.

Dr. Dobó Katalin

\/

Szervezők nevében:
Bereczkiné Szendrey Eva
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A gyomorégésről
A szegycsont mögötti, néha torokba, karba kisugárzó, égő
érzés éhgyomorra vagy az étkezés után is jelentkezhet.
Többnyire gyomornedv túltermelődés, más néven savtúlten-
gés okozza. A megnőtt savtartalom a gyomor nyálkahár-
tyáját nem bántja, de ha a savas gyomornedv a
nyelőcsőbe jut, akkor kellemetlen, maró fájdalmat okoz a
mellkasban és a has felső részén. Ez a panasz időnként
mindenkinél előfordul, ha azonban gyakoribbá válik (több
héten át, hetente többször ismétlődik), akkor feltétlenül taná-
csos a pontos diagnózisért orvoshoz fordulni.
Gyakran fordul elő gyomorégés várandós nők esetében is,
mivel a megnagyobbodottméh nyomást gyakorol a'hasi
szervekre. Ráadásul a hormonok ellazítják a gyomor és nye-
lőcső közötti záró izomgyűrűt. A két jelenség együttes hatá-
sára kevés gyomorsav juthat fel a nyelőcsőbe, ez okozza
az égetö érzést.
Gyomorégés előfordulhat savhiányos állapotban is. A fáj-
dalom a gyomorsavtartalom erjedési zavara során létrejövő
te|-, ecet- vagy propionsav miatt jelentkezik.

Mi okozhatja?
Különösen a stressz, a rendszertelen étkezés, a túlzott kávé,
alkohol vagy szénsavas üdítők fogyasztásának kellemetlen
velejárója. Ám ez nemcsak a túlhajszolt, stresszes életmódot
folytató menedzserek betegsége, hanem szinte minden má-
sodik ember szenved a kellemetlen panaszoktól. Sokaknál az
őszi-téli időjárás is kiválthatja a panaszokat, dep tudomány
mai állása szerint a genetikai tényezők is szerepet játszanak
a kellemetlen panaszok kialakulásában. A tartós stressz, a
pszichés zavarok, az érzelmi labilitás szintén fokozott sav-
elválasztást indukálhat. A köztudatban savkötőként ismert
tej is gyakran okoz gyomorégést. Kimutatták, hogy a tej
nagy fehérje- és kalciumtartalma miatt lényegesen több gyo-
morsavaf szabadít fel, mint amennyit megköt.

Refíux betegség
(GERD)

Nyelöcső (özofágus;

Nyelöcsö aisó záróizma
ilégtalenul mükSdlk, Igy
gyomor tartalma vissza-

áramlik a nyelőcsőbe

omorégés és a sa Itengés
legg akoribb kiváltó okai:

GORB (gastro-oesophagealis reflux betegség)
az emésztőenzimek hiánya, vagy
elégtelen működése
egészségtelen étkezés
gyomorhurut
Helicobacter pylori fertőzés
gyomor- és nyombélfekély
rekeszsérv, gerincbetegség
gyógyszer meilékhatás
idegesség
nyelőcső fekély
nyelőcső visszér
élősködő

gyomorrák

Hogyan szüntethető meg?
A gyomorégést a kiváltó októl függetlenül végül is a fokozott
savtermelés okozza. A gyógyszerek vagy közömbösítik a
gyomorsavat vagy gátolják a savtermelést, azaz csak a tü-
netek szüntetik meg, de az alapproblémát nem gyógyítják.
A gyomor savtartalmát csökkentik a savlekötök (antacidok)
azáltal, hogy közömbösítik a gyomorsavat. Az antacidok
azonnal hatnak, de hatásuk gyorsan elmúlik, csak alkalmi
gyomorégés esetén javasolt a szedésük. Más szájon át sze-
dett gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphetnek, nagy részük
egészségre ártalmas fémsókat (pl. alumínium) tartalmaz. Bi-
zonyos savlekötők kellemetlen kísérő|e a böfögés és a fo-
kozott gázképződés. Savtermelést gátló gyógyszerek
arzenálja az utóbbi évtizedben óriási mértékben bővült.
Ezen készítmények csökkentik a képződött sav mennyiségét
azáltal, hogy blokkolják a savtermelést, alkalmazásuk mel-
lett azonban gyakran találkozhatunk időleges gyomorégés-
sel. Amennyiben a Helicobacter pylori kimutatható, ezekhez
a gyógyszerekhez többféle antibiotikumot adunk és törek-
szünk a baktérium kiirtására.
A gyomorégés mérséklésének elengedhetetlen feltétele az
életmódbeli változtatás!

Gyomorégés esetén kerülendő ételek
Kutatások szerint bizonyos ételek és italok gyakrabban
okoznak gyomorégést, ezek között van a kávé, az alkohol,
a citrusfélék, a szénsavas üdítőitalok, a csokoládé, a para-
dicsomlé, a zsíros ételek, a mentol, de sok embernél a
fűszerek szintén okozhatnak panaszokat. Azért, hogy pon-
tosan kiszűrjük, hogy mely ételek okoznak panaszokat, több
héten át célszerű ételnaplót vezetni. Pontosan írjuk le, hogy
a panaszok megjelenése előtf pontosan mit és mennyit et-
tünk, illetve mely ételek nem okoznak problémát. Fölöslege-
sen ne zárjunk ki egyetlen ételt sem. Segíthet az is, ha
egyszerre kevesebbet eszünk. A nagy mennyiségű étel kö-
vetkezfében megnő a gyomorzáró izmot terhelő nyomás,
ilyenkor nagyobb valószínűséggel jelentkeznek tünetek.
A zsíros ételek szintén fokozhatják a panaszokaf, tovább
tart megemészteni ezeket az ételeket. Minél tovább van tele
a gyomor, annál valószínűbb, hogy panaszok jelentkeznek.
A szénsavas üdítők fogyaszfása büfögésre késztet, ez
ugyanis a záróizom nyílásával jár. A távozó levegő néha
savas gyomortartalmat is hoz magával, ez pedig panaszo-
kat okoz.

Mikor forduljon orvoshoz?
h-la csak esetenként egy-kétszer fordul elő gyomorégés,
akkor életmód változtatással, és egyéb készítményekkel pró-
bálkozhatunk. Ha azonban a gyomorégés gyakoribbá
válik, nemcsak ég, de már éles fájdalom is jelentkezik, nyo-
más érzékeny lesz a gyomortáj, hányinger, hányás gyötör,
akkor mindenképpen keressük fel kezelőorvosunkat! De ha
nem szíveredetű mellkasi fájdalom, légzőszervi panaszok
és gégészeti tünetek (krónikus köhögés, garat-, gége- és to-
rokgyulladás, rekedtség) jelentkeznek, szintén célszerű fel-
keresni a kezelőorvosunkat, mert ezen tünetek szintén reflux
betegségre utalhatnak.

A gyógyszer szedés mellett
fontos a megfelelő életmód
A refluxos betegek életminőségét nagymértékben rontja az
ún. éjszakai saváttörés, az alvás közben vagy lefekvéskor
ielentkező gyomorégés, ami a protompumpa-gátló kezelés
mellett is jelentkezhet. A gyomorégéses tünetek azonban
nem minden refluxos betegnél jelentkeznekéjszaka, hanem
akár nappal is lehajlás vagy éfkezés ufán. llyen esetben ki-
egészíthetjük a kezelést savközömbösítő szerekkel is.

éhán jó tanács
a megelőzésére:

Lefekvés előtt 2-3 órával egyen
utoljára. Kerüljük az esti nassolást.
Evés után ne feküdjön le azonnal.
Várjon 2-3 óra hosszát, ülő helyzetben
a gravitáció segiti az emésztést.
Emeljük meg ágyunk fejrészét
15-20 centiméterrel. Felsőtestünk

(nem csak fejünk!) megemelésével
fekvő helyzetben is megakadályoz-
hatjuk a maró hatású gyomortartalom
vissza áramlását.

A gyomorégés megelőzésére kerülje
a savas ételeket, mint a grépfrút,
a narancs, a paradicsom vagy az ecet.
Ha a fűszerektől ég a gyomra, ne
tegyen az étetbe chilit, erős paprikát
és borsot.

Kerülje az alkoholt, a koffein és a szén-
savas üdítők fogyasztását.
Egyszerre csak kisebb adagokat
egyen. Ne egyen túl gyorsan, az ételt
alaposan rágja meg.
Hagyja abba a dohányzást! A dohány
irritálja a gyomrot.
Túlsúly esetén az étkezési szokások
megváltoztatásával próbálja meg
a testsúlyá)- csökkenteni

\

Kik a veszélyeztetettek
Egy felmérés szerint Magyarországon minden második
ember érez rendszeresen vagy rendszertelenül gyomorégést,
a reflux egyik jellegzetes tünetét. Más felmérések szerint a
30 év felettiek, az érettségivel, a diplomával rendelkezők,
a városban, illetve a gazdaságilag fejlett megyékben élők,
a tipikus menedzserek különösen veszélyeztetettek. A tartós
stressz, a rendszertelen étkezés, az idegrendszer túlterhelt-
ségéből adódó hatások közvetlenül befolyásolják a gyomor-
nyálkahártya működését, fokozzák a savtermelést és
gátolják a gyomor ürülését, ami elősegítheti a gyomorégés
kialakulását. Eletmód-változtatással, gyógyszeres kezeléssel
azonban a probléma rendezhető.

Dr. Dobó Katalin
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2012. július 7-én a megnyitó ünnepéllyel kezdetét veszi
az I. Kistérségi Nyílt Amatőr Olimpia az AMALIMPIAI JATEKOK.

A megnyitóra Piliscsabán a Csaba-kertben este 21 óra 15 perckor kerül sor. Ennek keretében színes műsorral,
sportági bemutatókkal, Országos-; Európa-; Világ-; és Olimpiai bajnok sportolókkal találkozhatnak az érdeklődők.
Ezen a napon - ha az időjárás is úgy gondolja- azokon a településeken ahol AMALIMPIA-i versenyszámok lesznek,
váltófutást rendezünk az AMALIMPIA-i lánggal. A láng 14 órakor indul Perbálról és a Perbál-Tinnye-Piliscsaba-Pilis-
szentiván-Pilisvörösvár-Piliscsaba útvonalon érkezik a megnyitó ünnepélyre. Aki kedvet érez, bátran csaplakozzon

a lángvivőkhöz, bárki beállhat és fufhat a lánggal.

Másnap, július 8- án a piliscsabai sportpályán 1 2 órától kerül megrendezésre a hagyományos Engerthjános
Emléktorna, valamint az AMALIMPIA terülefi atlétikai selejtezője.

Július 21-22-én a Pilis Sportcentrumban rendezzük az AMALIMPIA tenisz (női- férfi), fallabda (női- férfi), valamint
a női asztalitenisz döntőket. Ugyanezen a hétvégén, ugyanezen a helyszínen lesz a kispályás labdarúgó

és 7 m-es rúgóverseny területi selejtezője.

Már eddig is több pilisborosjenői polgár jelentkezett versenyeinkre, várjuk a további vállalkozó kedvű amatőr
sportolók jelentkezését.Kérjük az érdeklődőket, hogy olvassák figyelmesen a weblapunkon - www.amalimpia.hu -

található információkat, s ha lehetséges nevezzenek online!

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre! Engerth Csaba az Amalimpia főszervezője

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönöm minden kedves pilisborosjenői lakosnak
és intézményi dolgozónak, akifeleségemet ismerte és reájó szívvel emlékezik,

hogy az elvesztése mmtt érzettfdjdalmat részvéte kifejezésével
enyhíteni igyekezett.

PilisborosjenÖ 2012. június 12. Paksi Imre polgarmester

iViegbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen ált ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A 64S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az On és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeletí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeietí csatiakozás, halasztott fizetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoiy műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, etismert háttér/ Magyarországon 18.500 aktfv ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugaimasság

1

Riasztórendszereink már9 O Ff-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akdo hu. 4s.com e-mai!
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagy szül^sége lesz!

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték

OLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 1
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

4 orás eiuig /e et kivonulószolgalat

Ez a szórólap a szerelési költségből számított

-Tetepftés hűségnyllaBuuat nélkül
-Havidg4400Ft
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Pilisborosjenő Önkormányzatának
tulajdonában álló

Falugondnok Kft.
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
a lakosság részére:

Fűnyírás, fökaszálás
Tereprendezés, földmunka
Ház körüli karbantartási munkák
Fakivágás/ gallyazás
Kertrendezés, kerttelepítés
Lakatos munkák
Térkövezés

Szakszerű munka garanciával.

11 rj I/ 06 O ->7 j

Pili'b<itii\|i iioi
///) niDndó

Csatlakozz a Pilisborosjenői Hírmondó
facebook oldalához ötletekkel, véleményekkel,

fotókkalésvideókkal....!

Berkiné Fehér Éva
okl. gyógytornász, fizioterapeuta

Mágnesterápia (allergia, műtét elő-, utókezelés,
mozgásszervi problémák)
Fizikoterápia (fájdalomcsillapítás, izomstimulálás)
Masszás (izomlazítás, nyújtási technikák)
Egyéni torna (agyvérzés, sérülés, műtét utáni rehabili-
táció, tartósjavitás, Schroth terápia)
Prána terápia
Csoportos foglalkozások (gyerek, felnőtt torna)

Kismamatorna: A helyes légzés, relaxátás alapjait
megtanulva, az izmok megerősödésével aktivabban részt
tudnak venni a szülésben (izomerősítés, relaxálás, pilátes
és gyógytorna gyakorlatokkal)
Hétfőn és csütörtökön 17.45-18. 45-ig

Kondicionáló gerinctorna: A helyes tartás megta-
nulása, tartóizmok erejének növelése, gerinc rugalmas-
ságának megtartása az egyéni panaszok figyelembe-
vételével (pilates, jóga, gyógytorna gyakorlatokkal)
Szerdán és pénteken 9.00-10.00-ig,
Hétfőn és csütörtökön 19.00-20.00-ig

Helyszín: Pbj. köz 1/a
napforgo-gyogytorna. huponhhu

SZÜKSÉG ESETÉ HÁZHOZ IS EGYEK!
Mobil: 06 20 228 5560
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a gyermekem

gésxség
Nagy melegben

201 2/JÚLIUS-AUGUSZTUS



Berkiné Fehér Éva

okl. gyógytornász, fízioterapeuta

Mágnesterápia (allergia, műfét elő-, utókezelés,
mozgásszervi problémák)
Fizikoterápia (fájdalomcsillapítás, izomstimulálás)
Masszás (izomlazítás, nyújtási technikák)
Egyéni torna (agyvérzés, sérülés, műtét utáni rehabili-
táció, tartásjavítás, Schroth terápia)
Prána terápia
Csoportos foglalkozások (gyerek, felnőtt torna)

Kismamatorna: A helyes légzés, relaxálás alapjait
megtanulva, az izmok megerősödésével aktívabban részt
tudnak venni a szülésben (izomerősítés, relaxálás, pilátes
és gyógytorna gyakorlatokkal)
Hétfőn és csütörtökön 17. 45-18. 45-ig

Kondicionáló gerinctorna: A helyes tartós megta-
nulása, tartóizmok erejének növelése, gerinc rugalmas-
ságának megtartása az egyéni panaszok figyelembe-
vételével (pilates, jóga, gyógytorna gyakorlatokkal)
Szerdán és pénteken 9. 00-10. 00-ig,
Hétfőn és csütörtökön 19. 00-20. 00-ig

Helyszín: Pbj. álna köz 1/a
napforgo-gyogytorna. hupont. hu

SZÜKSÉG ESETÉN HÁZHOZ IS MEGYEK!
Mobil: 06 20 228 5560

Pilisborosjenő Önkormányzatának
tulajdonában álló

Falugondnok Kft.
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
a lakosság részére:

Fűnyírás/ fűkaszálás
Tereprendezés, földmunka
Ház körüli karbantartási
munkák
Fakivágás/ gallyazás
Kertrendezés/ kert+elepítés
Lakatos munkák
Térkövezés

Szakszerű munka garanciával.
Hívjon minket bizalommal;

Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óro
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács ievente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
h4étköznap:
7-1 Zóráig
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65

Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-350-224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
Hétfő: 8-1 1 óra Uröm

Kedd: 15-18 óra Pilisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm

Csütörtök: 15-18 ora Pilisboros|enő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm
Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó

Be|elentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óro
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabríella
Tel: 0620-438-1 807

Felnőtt és gyermek ügyelet hétvé0e
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992-92-57

Védőnői rendelés I. koraet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra

Szú'rővizsgálafok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Tasi Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tei: 0626-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. körzet
Csec5emő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Varandós fanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mamo klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgálaf
bejelentkezés alapján
Szecsányi Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0026-536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra

Előzetes bejelentkezés alapján
igény szerint
Tel: 0670-5 28-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfő: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr Csany; Márta
Tel: 0620-322^7-76

Píhen a család

Rekkenő hőség, a hőmérő higanyszála negy^/en fok fölé kúszik.
Nincs kedve az embernek kimenni az utcára, hiszen szinte perzsel a nap. Ebben a tikkasztó
melegben amúgysincs kedve senkineksemmihez... Válság van hallhatjuk nap, mint nap, válság
az országban, a családokban és a pénztárcákban is. Mindenki a saját bőrén érzi, sok családban
már nyaralásra sem telik. A vakáció helyett otthonunkba bújunk és bámuljuk a tévét "szabadidő-
töltésként". Hivatalos kutatási eredmények alapján napi 5, 2 órát nézzük a TV-t (AGB, 2012,
első négy hónap átlaga, 4 éves korfelett). Némán, passzívan hallgatunk. Kesergünk, haragszunk,
mintha a világ összeesküdött volna, pedig semmi nem fog változni, hacsak mi nem teszünk ellene.
Igen, nehezebb a helyzet, de egy kis leleménnyel a gyermekeinek jó nyara lehet. Es legyen is!
Irány egy hatalmas túra a szabadban, szalonnasütés, társas játék, horgászás vagy hűsölés a
felfújható medencében. Igazából arra vágynak, hogy figyeljünk rájuk, hogy együtt legyünk. Es
már nem is hiányzik a szuper apartman külhonban vagy a jégbehűtött Cola. Mostanában az
utcában lakó gyereket együtt láttam focizni, jókedvűek voltak, csupa móka és kacagás. Semmi
sem hiányzott nekik, a víz kitűnő szomjoltónak bizonyult. Talán mi felnőttek vagyunk görcsben,
mert kevesebb kütyüt tudunk venni? Talán mi ragaszkodunk a kényelemhez, az autóhoz, a nya-
raláshoz? Az egyik legjobb barátnőm tapasztalatát idézném, aki korábban autóval hordta a
gyerekeket az iskolába és áttért a HÉV-re "Tudod eddig némám ültek o gyerekeim a hátsó ülé-
sen. Állandódugó, idegesség. Mosta HÉV-en azölembe kucorodnak, olvasunk, beszélgetünk,
átölelnek. Minden nap kétszer40 percem csakazövéké... " Igen, nem útitársak, hanem sofőrök
vagyunk.
Válság vagy váltás? Válság vagy esély? Ezt a kérdést kell eldöntenünk.
Tegyük le az ólomsúlyokat. Itt a nyár, váltsunk.

DK

Impresszum: Pilisborosjenői Hírmondó. Megielenik: havonta 1300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata. Hirdetésfelvétel:
hirmondo@pilisborosjeno. hu. Engedélyszám: 3. 4. 1,463/2/1 ü. A szerkesztőséghez köldön írásokat nincs lehetöségünk megőrizni vagy visszaküldeni.
Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címmel ellátoH, aláírt leveleket, irásokat dolgozza fel a szerkesztőségünk.



is Judit
//

Okori görög mondás

Kis Judit/ 53 éves, a tánc/ a művészi torna, az esz-
tetikus testképzés szerelmese/ értője és tanítója.
Övónőként diplomázott először/ majd a Testne-
velési Főiskolai edzői diplomáját szerezte meg.
Tanulmányait a Modern Táncoktatói Mesterfokú
diplomával fejezte be.

30 éve kötődik élete a nagymúltú Budai Tánc-
klubhoz/ ahol 1989-töl már tanárként dolgozik.
Művészi tornát oktatott gyermekeknek, kondicio-
náló tornát hölgyeknek. Péidaképe a Budai
Táncklub egyik alapító tanára Berczik Sára moz-
dulatművész, a "Berczik-technika" megalkotója.
Másik meghatározó tanára, mestere Dévény
Anna volt/ akitöl az egészséges és helyes, gyó-
gyító-esztétikus mozgásról tanulta a legtöbbet.

Ezeket a technikákat kombinálva kidolgozott
egy saját gerinctorna programot/ melyet sikerrel
alkalmaz egészséges tanítványoknál és műtét
utáni rehabilitációként is.

2008-ban költözött ki családjával Pitisbörosjenő-
re/ ahol egy régi svábház hangulatos felújításá-
val és restauráiásával teremtett igazi egyéni
hangulatú ot+hont magának.

A művészi tornáról már sokan hallottak, de a
Berczik-technika/ a Berczik-torna fogalma még
sokak számára ismeretlen. Össze tudná fog-
lalni ennek lényegét olvasóink számára?

A Berczik-forna a nő harmóniája, mely egyben a női élet-
forma egyik fontos meghatározó]a. Ahhoz, hogy tudatosan
foglalkozzunk alkatunk es tartásunk javításával, először is
meg kell ismernünk azt. Altalában keveset fudunk testünkről,
de mozgásunkról sem rendelkezünk megfelelő ismerettel.
Mozgásunk összhangban van mindennapi életünkkel. Ha
mozdulafainkat tökéletesíteni tudjuk, akkor ra|tuk keresztül
önmagunkat is tökéletesíteni tudjuk, létrehozzuk testi és men-
tális harmóniánkat.

A mozdulatok tökéletesítése nem jelent renge-
teg fárasztó gyakorlást/ kemény munkát?

A Berczik-technika művelése nemcsak munkát jelent, hanem
esztétikus élményt is, amit a test kidolgozására szán az
ember. Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a rendszeres
gimnasztika során tesfünk és lelkünk milyen átalakuláson
megy keresztül, és rövid idő elfeltével már igényli a szerve-
zet a rendszeres mozgást.

Milyen korosztály számára tartasz foglalkozá-
sokat?

Ha művészi tornáról beszélünk, általában a fiatql korosztály
jut eszünkbe. A versenyeket is nekik rendezik. Én úgy gon-
doltam, miért ne mozoghatnának ezekkel a módszerekkel
az idősebb emberek is. Beneveztem egy versenyre egy csa-
pattal, ahol 50 év volt az átlag életkor. Nagy sikerünk volt.
Jelenleg a csoportjaimban a 25 évestől a 82 évesig meg-
találhatóak emberek.

Hogyan segíthet ez a mozgásmódszer az em-
bereken? Mit várhatnak ha hozzád járnak tor-
názni?

Csodákat nem tudok ígérni. Nem az a cél, hogy Marcsi
kétszer akkora terpeszt tudjon csinálni, mint Kati. A cél az,
hogy Marcsi kétszer akkora terpeszt csináljon mint egy éwel
ezelőtt. Es ez nagyon fontos. Fontos, hogy az emberek
megtanuljanak mozogni, megtanulják testüket használni.
Megtanulják mikor jó a testtartásuk, visszaszerezzék moz-
gékonyságukat. Ne jelentsen gondot egy lépcsőzés, egy
nagyobb séta a hegyekben, vagy az ülőmunkát végzők ne
rokkanjanak bele a mindennapi rossz testtartásukba.

A fotók a Kerekes Majálison készültek.

Sok ember nem sportol, és esetleg gyerekko-
rában is csak a tornaórákon mozgott. Ók is je-
lentkezhetnek hozzád?

Természetesen mindenki jelentkezhet. Soha sem késő! Egyé-
nileg vizsgálunk mindenkit, kinek milyen gyakorlatok a leg-
jobbak. Sokszor egy haladó csoport alkalmazkodik egy
kezdőhöz, akár egy egész foglalkozás fud egy kezdőhöz
igazodni. Ha valaki beteg, műtéte volf, akkor az orvosi
szakvélemények figyelembe vételével alakítjuk ki a neki leg-
megfelelőbb mozgásgyakorlatokat.

Tudnál egy konkrét példát is mondani egy ese-
tedról?

Jelentkezett hozzám egy 60 éves hölgy a faluból. Soha nem
sportolt az általános iskolai tornaórákon kívül. Heti 2-3 al-
kalommal 1 órát tornáztunk vele. Azért jött, hogy jobban
érezze magát, de az étkezési szokásain nem akart változ-
tatni. Az eredmény így is fantasztikus volt. Egy év alatt
15 kg-ot fQgyott, és sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Es ez a lényeg: fel kell vállalni az alkatunkat, Magunkhoz
képest kell változzunk, nekünk kell jobban éreznünk magun-
kat a bőrünkben. Nem kell másokhoz viszonyítanunk ma-
gunkat, főleg nem a médiában látható fiatal, sovány
modellekhez. A mozgás élménye, festünk megismerése, iz-
maink használatának érzete, élménye mindenkié. Mindenki
meg tudja tanulni tudatosan használni a testét, a mozgások
kombinációja végtelen lehetőséget kínál testünk formálá-
söra.

A legnagyobb problémának érzem, hogy az idősebbekkel
már nem nagyon foglalkozik senki. A média már csak
gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket javasol minden

problémájukra. A mozgásról senki nem beszél. Pedig a
rendszeres mozgás |ó hatással van a vérkeringésre, segíti
a vitaminok beépülését, serkenti a szervek működését. Be-
olajozódnak az ízületek, kinyújtóznak az izmok. A rendsze-
res mozgás, a jó vérkeringés fenntartása a szellemi
képességekre is kihat, javítja a látást, a memóriát.

De egy idősebb ember könnyebben megsérül.
Hogyan tudtok ez ellen védekezni?

A gyakorlatokat minden esetben egyéni elbírálás alapján
jelöljük ki, figyelembevesszüka betegségeket, operációkat,
testsúlyt, állóképességef. Van olyan tanítványom, akivel sok
éve együtt dolgozunk minden sérülés nélkül.
A csoportos foglalkozások mellett egyéni edzéseket is vál-
lalok, ha eztvalaki igényli.
Hangsúlyozom: nem egy idea megvalósítása a célunk, nem
egy modellalkat létrehozása, hanem mindenkitvisszavezetni
a mozgás öröméhez, a testformálás szépségéhez. Tisztában
kell legyen mindenki, hogy egy kerek popsi, csak rengeteg
munkával, akár napi 4-5 óra izzasztó gyakorlatozás ered-
ményeként alakul ki. Sok embernek erre egyszerűen nincs
is ideje a munka és a család mellett. Heti három alkalommal
1 óra edzést azonban mindenki megengedhet magának.

~ia nem késő!
.i Kisjudit művészi torna
gyógytorna óráit!

06 30 572 8870
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1 992. évi XXXIII. töryény 20/A. § alapjan pályázatot hirdet

Pilisborosjeno Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovodája
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 41.
A munkakörbetartozó, illefve a vezefoi megbízással járó lenyeges feladatok: vegyes életkorú csoportban óvodapedagógusi fel-
adatok ellátása.
lllefmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus
A pályázat részekénf benyújtando iratok, igazolások: végzettséget igazoló okirat másolafa, erkölcsi bizonyitvány,
vagy a kérését igazoló szelvény, fényképes szakmai önéletra[z nyilatkozat az iratokba való befekintésre.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 201 2. augusztus 8
A pályázati kiírással kapcsolatosan fovábbi információt Metzlerné Kutvölgyi Eszter nyújt, a 06-26-336-028/128m-ostelefonszámon.
A palyázatok benyújtósának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pilisboros|enő Község Onkormányzata Német Nemze-
tiségi Kétnyelvű 0/odája címére történő megkuldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 84/201 2, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. [MB1 ]
A pályázat elbírálásának módja/ rendje: A pályázat elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012 augusztus 10
A palyázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. pilisborosjeno. hu - 2012. július 6.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 201 2 július 9
A pályázati kiírás kozzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére meg-
küídött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Némef Nemzetiségi Kétnyelvű Ovodája
a "Közalkalmazottak jogállasáróí'szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjan pályázatot hirdet

Pilisborosjeno Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovodája
német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidö.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fö út 41
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: vegyes életkorú csoportokban
német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása.
llletmény és juttatások: Ázilletmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, német nemzetiségi szakirány
A pályázat részeként benyújtandó iratok/ igazolások: végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány,
vagy a kérését igazoló szelvény, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozat a személyes iratok betekinthetőségére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 8.
A pályazati kiírással kapcsolatosan további információt Metzlerné Kutvölgyi Eszter nyújt, a 06-2 6-3 3602 8/1 28 m-os telefonszámon.
A palyázatok benyújtósának módja: Postai úton, a pályázatnaka Pilisborosjenő Község Onkormányzata Német Nemzetiségi
Kétnyelvű Óvodája círi-iére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 84/201 2, valamint a munkakör megnevezését: némef nemzetiségi óvodapedagógus. [MB2]
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról az intézmény/ezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideie: 2012 augusztus 10
A palyázati kiírás további közzétéfelének helye/ ideje: www. pilisborosjeno. hu - 201 2. július 6.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 201 2 júHus 9
A pályázati kiírás kózzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiirás a munkáltató által az NKI részére meg-
küídött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tisztelt Pilisborosjenői Olvasóki

Közügyeink egy részének aktuális állását a kövefkező tájé-
koztatással szeretném összefoglalni:

Gazdálkodásunk: az idei költségvetésünk - mint tud-
juk- az 525 mFt-os főösszegével csak szigorú és takarékos
gazdálkodásra ad lehetőséget, ezért az I. félévben a ki-
adásainkat az időarányos költség felhasználás alatti szinten
teljesítettük. Az új építmény- és telekadó rendeletünk szerinti
kivetések megállapításához a nyilvántartási adatbázist meg
kell újítani. Emiatt a kivetésekkel a tervezettnél lassabban
halQduk. A lemaradás pótlására egy fó munkatársat alkal-
mazunk határozott időtartamra. Az új adózási rend beállá-
sával biztosítani tudjuk, hogy a folyó kiadásainkat a folyó
bevételeinkből finanszírozzuk.

Területfejlesztés: Végéhez közeledik a 2010-ben a
Pestterv Kft. tervezésével a Településszerkezeti Terv, Szabá-
lyozási Terv és Helyi Epítési Szabályzat módosítására indí-
tott eljárás. A változás figyelembe veszi a Fő út- Budai út
közötti és a Tücsök u. fölötti területekre vonatkozó fejleszfési
elképzeléseket többek között a Budapesti Agglomerációs
v. mint a Gyorsforgalmi utakra vonatkozó törvények előírá-
sainak betartásával. A Budai Tégla Zrt. területére gazda-
sági- kereskedelmi és lakó övezeteket tervezünk a
2002-ben elfogadott szabályozási terv hiányosságainak
pótlására. A Malomdűlő területére a 2004-es bíróság előtti
egyezség szerinti paramétereket szándékozunk biztosítani.
A további módosítások az időközben felmerült kis kiterje-
désű változtatási igényeket rögzítik. Terv szerint az egyez-
tetési eljárás a nyári hónapokban lezajlik, és ősszel sor
kerülhet a vonatkozó rendelet megalkotására.

Szennyvízcsatorna rákötési hozzájárulás: Tele-
pülésünkön a szennyvízcsatorna hálózatot 2001 óta hasz-
nálhatjuk. A hálózatra történő csatlakozás díja 1993-ban
80 eFt-ról indult, és jelenleg 210 eFt+AFA lakosoknak. A
jelenértek'számítás és a Viziterv Alba kft. által készített dön-
tés-előkészítő tanulmány alap|án indokoltnak tartottuk a díj
összegének felülvizsgálatát, és rendeletünkben 349.641
Ft+ÁFA értéket állapítottunk meg a lakosság számára 0/6
m3/nap fogyasztással számolva, és 582.735
Ft+ÁFA/m3 összeget a vállalkozások részére. A rendelet
a jövő év |anuár 01 .-én lép hatályba, addig a jelenlegi
áron lehet a befizetést teljesíteni. Ez a türelmi idő lehetősé-
get ad a fejlesztési területen építkezők számára is az önkor-
mányzat elkülönített alszámlájára történő díjbefizetésre
(Pilisborosjenő Csatorna és Vízgazdálkodás számlaszám:
11742001-15441276-08110000) Az alszámlán
gyűjtött befizetéseket a szennyvíztisztító kapacitásának meg-
őrzésére ill. bővítésére kell fordítani.

Szennyvíztisztító kapacitásbővítés és minőség-
javítás: Az üzemelfető DMRV Zrt. a mennyiségi, a Vízügyi
Felügyelet (KDVTF) a kibocsátott szennyvíz minőségi para-
méterei miatt korlátoz, ill. kötelez bennünket fejlesztésre.
Részben a megrendelt döntéselőkészítő tanulmány adatai
alapján, részben a település hosszútávú fejlődési lehetősé-
gének biztosítására testületünk a települési szennyvízhálózat
kettéosztása mellett döntött. A belső településrészt továbbra
is a saját szennyvíztelep fogja kiszolgálni, míg a külső tele-
pülésrész Ürömön keresztül csatlakozik majd a Fővárosi
Csatornázási Művek hálózatára. A szomszéd település pol-
gármesterével és az FCsM képviselőivel folytatott előkészítő
tárgyalások alapján a csatlakozás elviekben lehetséges,
műszakilag kivitelezhető, a költségeket a pontos műszaki
tartalom ismeretében fogjuk kimunkálni. A 101/2012
(VII. 25. ) KT határozatunk alapján a tervezéshez és kivitele-
zéshez pályázati forrást tervezünk igénybe venni. A külső
településrészen kiépítendő gerincvezetékfogadni tud|a a tá-
volabbi fejlesztési területek majdani szennyi/izét is.

Fejlesztési területek: A Lazaréten megkezdődnek az
építkezések és közben készülnek a közművek. A kiépített
ivóvíz hálózatot a DMRV Zrt. üzemeltetésre átvette, a
szennyvíz csatorna műszaki átvételi folyamata megkezdő-
dött. Az átadás-átvételre az üzemeltető megfelelőséget ta-
núsító nyilatkozata alapján kerül majd sor. A beruházás
során az önkormányzat csak az érvényben lévő jogszabá-
lyokat betarh/a tudja feladatait teljesíteni, felvállalva ezzel
néhány konfliktus helyzetet is. Meggyőződésünk, hogy ez
egyúttal a tulajdonosok érdekét is szolgálja.
A Malomdűlő Kft-vel a jogvitánk szélesedik immár három
ügyet is tárgyalva. Jelenleg az álláspontok ismertetése zajlik
részünkről tényszerű, dokumentumokkal alátámasztott bead-
ványokkal, a másikoldalról az általánosság szintjén mozgó
sérelem-felsorolásokkal. A nyári ítélkezési szünet után ősszel
folytatódnak a bírósági tárgyalások.

Iskola-udvar: Aki mostanában arra |ár, nagy változáso-
kat tapasztalhat az iskola udvarán. Az ősztől kötelezően
naponta megtartandó testnevelési órákhoz biztosítunk hely-
színt egy aszfalt borítású kosárlabda és egy műfüves röp-
labda pálya kialakításával, amelyeket természetesen egyéb
célokra, pl. gimnasztika, játék stb. is lehetmajd használni.
Mivel a feladat év közben és terven felül jelentkezett, a költ-
ségek fedezésére adományokat gyűjtünk, hasonlóan, mint
a játszótér kialakítása idején történt.

Folytatása következik.

Paksi Imre
polgármester
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 18/2012. (V11.4.)

(hatályos 2013.01.01. ) önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védelméról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-festület a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi. D<XVIII. törvény57. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az építészeti örökség
helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.
13. ) FVM rendelet előírásaira, az építészeti örökség helyi védel-
méről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya/ a helyi építészeti örökségi
érték fogalma és a védelem célja

1.§

(I) E rendelet célja Pilisborosjenő Község meghatározó - a hatá-
lyos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett - épí-
tett értékeinek védelme, a település építészeti örökségének,
arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a
védett értékek fenntartása és helyreállítása.

(2) A Község épített értékei - tulajdonformára való tekinfet nélkül
- a település közös kulturális értékei, ezért fenntartásuk, jelentő-
ségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közér-
dek.

(3) Az (1 )-(2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése
és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében Pilisbo-
rosjenő Község Onkormányzafának Képviselő-testülete (továb-
biakban: Képviselő-testület) a település épített értékeit települési
(a továbbiakban: helyi) védettség alá helyezheti.

2.§

(1) A rendelet hatálya Pilisborosjenő Község közigazgatási terü-
letén lévő és védetté nyilvánított helyi értékekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a műemléki védettség alatt
álló (egyedileg védett műemlék, műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet) értékekre.

(3) E rendelet rendelkezéseit a Község közigazgatási területén,
a helyi védelem alá helyezéssel, valamint annak megszünte-
tésével kapcsolatos eljárások, továbbá az egyes építésügyi
hatósági eljárások során és az e rendeletben szabályozott -
a települési érdekérvényesítést szolgáló - kérdésekkel kapcso-
latban kell alkalmazni.

(4) A helyi védelem hatálya alá tartozó védett értékeket jelen ren-
delet melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Helyi építészeti örökségi érték minden, az épített környezettel
összefüggőtáji-természeti, építészeti, történeti, régészeti, kép-
zőművészeti, iparművészeti, néprajzi szemponfból jelentős-
együttes, egyedi emlék és annak fartozéka, ami nem minősül
műemléknek, illetőleg magasabb rendű jogszabályokalap|án
nem áll védelem alatt - de a jövő nemzedékek számára tör-
ténő megóvása fontos települési érdek.

(2) A helyi értékvédelem feladafa különösen:
a) a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, te-

lepüléstörténeti szempontból védelemre érdemes épületek,

épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt:
védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyil-
vántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő meg-
ismertetése,

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, il-
letve a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszün-
tetése, helyreállífása, újjáépítése.

4.§

(1) E rendelet alkalmazásába.
a) Védett épületek, építmények: azok az épületek, épületrészek,

műtárgyak, síremlékek, emlékművek, területek, amelyek törté-
nelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy
műszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos telepü-
léskép megőrzése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír-
nak, és amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védetté
nyilvánífott.

b) Védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a
védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti,
történeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megvál-
toztatását, általános értékcsökkenését eredményezi.

A helyi építészeti értékvédelem elemei/
azok kiterjedése

5.§

(1) A helyi építészeti értékvédelem elemei:
a) h-lelyi egyedi védelem
b) Helyi területi védelem

6.§

(1) A helyi egyedi védelem kiterjed az épületre, az építmény egé-
szére és annak földrészletére. A helyi egyedi védelem elemeit
a melléklet a) pontja tartalmazza.

(2) A Helyi Területi Védelem az épitett környezet olyan összefüggő
részére terjed ki, amely a jellegzetes településszerkezet törté-
nelmi folyamatosságát dokumentál[a, az olyan területre, ahol
a település és a környék szempont|ából meghatározó építmé-
nyek, alkotások együttest alkotnak.

Védefté nyilvánítás és megszüntetés

7.§

(1) A védetté nyilvánítást és megszüntetést bármely jogi vagy ter-
mészetes személy kezdeményezheti a település képviselő-tes-
fületénél.

(2) A védetté nyilvánításról és a védettség megszüntetéséről a
Képviselő-testület rendelettel dönt, a védetté nyilvánításra és
megszüntetésre vonatkozó, a település föépítésze által készített
előterjesztés alapján. Az ülésre az érintett ingatlan tulajdono-
sát a napirendről szóló értesítéssel meg kell hívni.

(3) A helyi védelem alá helyezésről és annak megszüntetéséről
szóló döntést meg kell küldeni az alábbiaknak:

a) az ingatlan tulajdonosának,
b) a védelem alá helyezést, vagy az elrendelt védelem megszün-

tetését kezdeményezőnek,
c) a területileg illetékes Orökségvédelmi Hatóságnak és
d) a területileg illetékes elsőfokú építési hatóságnak.

(4) A védetfé nyilvánítást és megszüntetést az alábbi tartalommal
kell ellátni:

a) a helyi érték megnevezése, helye és
b) a helyi érfékvédelmetvagya helyi értékvédelem megszűnését

megalapozó leírás.
(5) A helyi értékek nyilvántartását Pilisborosjenő Község Polgár-

mesteri Hivatala vezeti. Az érték nyilvántartásban legalább
az alábbi adatoknak kell szerepelni:

a) a helyi építészeti érték megnevezése, helye (utca, házszám
és a helyrajzi szám),

b) a védetté nyilvánítás vagy megszűntetés Onkormányzati Ren-
deletének száma,

c) a helyi érték leírása, a védelem szakszerű, rövid indoklása,
fotódokumentáció,

d) folyamatosan gyűjtött további adatok, fotók, térképek és terv-
anyagok,

e) abban az esetben, ha védett helyi érték önkormányzati támo-
gatásban részesült a támogatásra vonatkozó adatok és

f) helyszínrajzot, a védett érték rendeltetését, használatának
módját.

A védett érték használata

8.§

(1) A tulajdonos köteles a helyi védelem alatt álló érték fenntartá-
sáról és karbantartásáról gondoskodni, állapotát időszakon-
ként felülvizsgáltatni. A helyi védelem alatt álló érték esetében
törekedni kell az eredeti, vagy ahhoz közel álló rendeltetés
és megjelenés, anyaghasználat biztosítására.

(2) A helyi védelem alatt álló érték fenntartásának költségei a tu-
lajdonost terhelik. A helyi védelem alatt álló érték és ingatlana
a telek és építményadó fizetési kötelezettség alól mentesül.

9.§

A védett érték megóvása érdekében a tulajdonos kérelmére pá-
lyázat útján - a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatá-
rozottak alapján - kölcsön nyújtható.

Védett értékekkel kapcsolatos
épitési követelmények

10.§

(1) Helyi védelem alatt álló épulet illetve építmény, terület eseté-
ben a 37/2007. (XII. 1 3. ) OTM rendelet 1. melléklete szerint
kell eF[ámi a következő kiegészítésekkel:

(2) Helyi védelem alatt álló épület illetve építmény, terület építési
hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevé-
kenységek kérelméhez, a vonatkozó rendeletben rögzítetteken
túl, az alábbiakat kell csatolni:

a) színes fotók,
b) állapotrögzítő felmérési dokumentáció és
c) építéstörténeti adatok, az értékek leírása.
(3) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi

védettség megszűntetését követően lehet lebontani.
(4) Helyi védelem alatt álló épület illetve építmény, terület eseté-

ben építési hatósági eljárás megindítása előtt be kell szerezni
Pilisborosjenő Község települési főépítészének támogató,
egyetértő állásfoglalását.

11.§

(1) Az épitési hatóság a Főépítész javaslatának figyelembe véte-
lével az építési engedély kiadását megtagadhatja, ha a ter-
vezett kialakítás:

a) a védett települési szerkezet, az utcaszerkezet, a telekosztás,
az építési vonal, tér és tömegarányok előnytelen megváltozá-
sát eredményezné, a környezettől idegen építéstechnológiá-
val valósulna meg, a védett értékek jellegét változtatná meg,
megőrzését veszélyeztetné,

b) a tartozékok és belsőépítészeti elemek, stukkók, díszifőfestés,
burkolatok, rácsok, vasalatok, világítótestek stb. megőrzését nem
biztosítaná,

12.§

(1) Ez a rendelet 201 3. 01. 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a |egyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné c/r. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 17/2012. (hatályos:

2012.09.05. napjától) önk. számú rendelete a
Pilisborosjenő Község Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 4/2002. (IV. 15.)

Kt. számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1 ) bekezdésében meghatározott eredeti |ogalko-
tói hatáskörében, a helyi onkormányzatokról szóló 1990. évi D<V.
törvény (a továbbiakban: Otv. ) 16. § (I) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi D<XVIII. tör-
yeny (a továbbiakban: Etv. ) 7. § (3) bekezdés c. ) pontjában, az
Ofv. 8. § (1) bekezdésében, az Etv. 13. § (1) bekezdésében, va-
lamint az Országos Településrendezési és Epítési Követelményekről
szóló 253/1997. 1X11. 20. ) Kormányrendelet (a továbbiakban:
OTÉK) 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva és az Etv. 9. § paragrafusában biztosított véleményezési jog-
körében eljáró az OTÉK 3. számú mellékletében meghatározott,
a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek vé-
leményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Módosító rendelkezések

1.§

Pilisboros|enő Község Helyi Epítési Szabályzatáról és Szabályo-
zási tervéről szóló 4/2002. (IV. 15. ) Kt. számú rendelet (továb-
biakban: HESZ) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
"(2)Jelen rendelet, kötelezően alkalmazandó mellékleteita követ-

kező felsorolás tartalmazza:



melléklef
szama:

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

tervlapok cinne:

Szabályozási terv - Belterület
Szabályozási terv - Külterület
01 3 hrsz-ú ingatlanok Szabályozási Terv
Lazarét és környéke Szabályozási Terv
Szabályozási tervi módositás a Budai út
menti 01 3/24hrsz, 01 3/26hrsz,
01 3/32-35hrsz-ú foldrészletre

tervhpok
iele:

B

1-9

SzTm-1

M

M

M

M

M

méret-

arany:

1:2 000
1:2880
1:2 000
1:3 000
1:1 000

A rendelet előírásait és a fenti mellékleteket együtt kell alkal-
mazni.'

2.§

(1) A HÉSZ 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A település beépítésre szánt területein a telkek beépítésénél

teljes közműellátás biztosítandó, a beépítésre nem szánt terü-
letein az ingatlanok beépítésénél részleges közműellátás biz-
tosítandó.'

(2) A h-IÉSZ ó. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"Atelepülés területén, a régészeti lelőhellyel érintett telkeken ,
földmunkával járó építésről az illetékes régészeti hatóságot
értesíteni kell."

(3) A HÉSZ ó. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"/8/ A beépítésre szánt területeken a hirdetési és reklámcélú

építményrész, ilyen szerkezet, reklám-, cég-, vagy címtábla
azépületek homlokzatán, vagy kerítésén létesíthető, legfeljebb
3, 0 m2 felülettel, úgy, hogy kisebb oldalmérete az 1, 0 m-t
nem haladhatja meg. Saroktelkek kerítésein nem helyezhetők
el reklámcélú szerkezetek a közlekedésbiztonsági belátási-há-
romszögbe eső szakaszokon

(4) A HÉSZ ó. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"A település területein az ingatlanok határvonalán létesíthető
kerítések legfeljebb két méter magasak lehetnek, a lábazat
magassága sehol sem haladhatja meg a közterület terepszint-
jétől, vagy - ha az építkezés előtt kialakult terepszint-különb-
ségek indokolják, kivételesen - a magasabb terepszinttől mért
1, 0 m-t, e fölött az átlátást gátló szerkezetek aránya legfel-
jebb a felület 80 %-át teheti ki. Saroktelkek kerítésének lába-
zata a magasabb terepcsatlakozásnál is legfeljebb 0, 6m
lehet a teleksaroktól számított 5m-5m-es sávban, a lábazat fe-
letfi rész átláthatósága legalább 80°o-ban biztosítandó.'

3.§

A HÉSZ 8 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A lakóterületek
KEL1 = Lke1 kertvárosias lakóterület
KEL2 = Lke2 kertvárosias lakóterület
KEL3 = Lke3 kertvárosias lakóterület
KEL4 = Lke4 kertvárosias lakóterület
KEL4-T = Lke4-T kertvárosias lakóterület
KEL5 = Lke5 kertvárosias lakóterület
Lke-ó kertvárosias lakóterület
FL falusias lakóterület
építési övezetekbe tartoznak.'

4.§

A hHÉSZ 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"/2/ A kertvárosias lakóterületeket a szabályozási terven fel-

tüntetett KEL és Lke felirat jelzi."

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.§

A HÉSZ a 15/A. § rendelkezéseivel egészül ki:
"15/A.§
(1) Az Lke-ó jelű kertvárosias lakó építési övezetben
a) legfeljebb Idb épületben, legfeljebb 2 rendeltetési egységet

magában foglaló csak lakó funkciojú épület helyezhető el.
b) Az övezetben állattartó épületrész nem létesíthető.
c) Telken belül lakásonként 2 gépkocsi elhelyezését kell biztosí-

tani, a főépület részeként kialakított gépkocsi tárolóban, vagy
a kert részeként kialakított parkoló felületen.

(2) A Lke-ó építési övezet paraméterei a következők:
a) Az övezet beépítési módja szabadon álló
b) Legnagyobb beépítettség terepszint felett 25 %;
c) Legnagyobb beépítettség terepszint alatt 0%
d) Legnagyobb építménymagasság 6, 5 m
e) Legkisebb kialakítható telekterület 720 m2;
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 1 6 m;
f) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a,
g) Építhető szintek száma legfeljebb 2

(3) Az építési övezetben kialakítandó telkek beépítésekor a lakó-
utcák felöli előkert 5 m, a Budai út irányából 15m, az oldal-
kert 3, 5 m, a hátsókert 8,5 m.

a) Kerti építményt, a terasz és a kerti szabadlépcső kivételével,
csak építési helyen belül lehet helyezni.

(4) Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is megvaló-
sítható, a magastető tetőha|lása legfeljebb 15-30° között lehet.

a) Az építési övezetben megengedett tetőfedés anyagai: cserép,
természetes pala, fazsindely, korszerű tetőfedő anyagok.
Nem alkalmazható a kavicsolt lemezfedés, a bitumenes zsin-
dely és felületkezelés nélküli alumínium lemez, nádfedés. A
tetőfedés színei csak a természetes építőanyagok színeivel
megegyező színekben alkalmazhatók.

b) Az övezetben csak egyszerű tető alkalmazható, toronyszerű
kiemelés nem létesíthető. Alló tetőablak, tetőfelépítmény külső
vetületi hossza nem haladhatja meg a tetőfelület külső vetületi
hosszának 1 /3-t.

c) Az épületek homlokzati felülete legalább 40%-ban vakolt le-
gyen, homlokzatburkolásra alkalmazható anyagok a homlok-
zati felület legfeljebb 60%-án: tégla, természetes kő, műkő,
látszóbeton, korszerű burkoló anyagok a természetes építő-
anyagokszíneiben.

d) Az övezetben pince, terepszint alatti épületrész, terepszint
alatti építmény, bekötő közművezetékek kivételével, nem léte-
síthető.

e) Az épületek statikai és akusztikai tervezésénél figyelemmel kell
lenni a gyorsforgalmi út útépítési technológiá|ából fakadó ked-
vezőtlen hatásokra (rezgés, zaj).

(5)Atelkekzöldfelületein, 100m2-enként 1-1 db nagyméretű lom-
bos fa telepítendő a használatba vétel idejéig. A Budai út
mentén, a szabályozási terven jelölt telekrészeken, a Budai
úti közterületi telekhatártól számított 15m széles előkertben a
meglévő növényállomány megőrzendő, vagy háromszintes
zöldfelület. fgyep, cserje, lombkorona szint) alakítandó ki. Az
előkertben a tereplejtés nem változtatható meg, burkolt felület
nem létesithető.'

6.§

A HÉSZ a 31 . § táblázata a KEL-5 jelű övezet sorát követően, a
következő sorral egészül ki:

Epítési
övezef

Lke^i

Szintteröleti
mutató

legfel|ebb

0,5

Beépítetfség
1%)

legfeljebb/
legalább

25/-

Épitmény-
magassag

|m|
legfeljebb/
legalább

6,5/-

Zöldfel.
arany

r/oi
legalabb

50

Kiolakitható
tetekterölet

|m2!
legfeljebb/
legalább
-/720

Kiatoklthaló
telekszéles-

ség(m)
legalább/
legalább
-/16

7.§

A HÉSZ a 33. § /I/ bekezdése a c) ponttal egészül ki:
/1 / A közlekedési és közműelhelyezési területek a településen:
a) közlekedési és közműelhelyezési terület (K) és
b) fásított közlekedési terület (KF),
c) közműlétesítményt, közműépítményt befogadó telek övezete

(KO-km jelu).

8.§

A HÉSZ a következő 35/A. §-sal egészül ki:
"35/A,§ , I
(1)A KÖ-km jelű, telekigényes közműlétesítményt, közműépít-

ményt befogadó övezetben közműlétesítmények, közműépít-
mények helyezhetők el (pl. : gázfogadó, zárt épített ivóvíz-
tá'rozó, szenny/ízátemelő, házas-trafó).

(2) A KO-km jelű övezetben a telekalakítás, terepszint alatti és te-
repszint feletti beépítés szabályait az adott közmú' technoló-
giája és védőtávolság igénye határozza meg.'

9.§

A HÉSZ a következő 36/A. §-sal egészül ki:
"Zöldterület, zöldterületi létesítmények Z-kk övezete
36/A. §
(1) A Z-kk jelű övezef zöldterületi közkert, melyben elhelyezhetők

a pihenést és a testedzést szolgáló épitmények (pl. : sétaút, pi-
henőhely, gyermek játszóeszközök, tornapálya, utcabútorok).
Az övezetben épület nem építhető, a beépífési mérték 0%.

(2) A legkisebb zöldfelületi arány a telek 65%-a. A zöldfelület, a
közkert kertépítészeti terv alapján valósítandó meg.'

2. Záró rendelkezések

10.§

(I) E rendelet 201 2 09. 01. napjától hatályos.
(2)Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a HESZ 1 mel-

lékletét képező B jelű belterületi Szabályozási Tervlap és a
HÉSZ 2. mellékletét képező 1-9 jelű külterületi Szabályozási
Tervlaprendelkezései a modosítással érintett területeken hatá-
lyukafvesztik, helyébe a HESZ 5. mellékletét képező, a SzTm-1
jelű szabályozási terv módosítása lép.

(3)Jelen rendelet a hatályba lépést követő 30. napon hatályát
veszti

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester Jegyző

P LY T

menetrendszerinti személyszállítási
szolgáltatás ellátására

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete Pilisborosjenő Község közigazgatási területén

(Budapest-Csillaghegy- Pilisborosjenő Fő út) helyi,
autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállí-

tási szolgáltatás ellátása, ezen kívül a szükséges
menetrenddel kapcsolatos információk,

jegyek és bérletek árusításának biztosítása céljából

pályázatot ír ki.

A személyszállítást előre meghatározott menetrend
szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági
feltételrendszert, a pályázaton való részvétel

feltételeit a www. pilisborosjeno. hu honlapon lehet
megtekinteni.

)lvasói levél

Budapestről hazafelé mindig megállok az ürömi
buszmegállóban és felveszenn a haza igyekvőket.
(Hiszen onnan már mindeki Pilisborosjenőre sze-
retne hazajutni.)
Pár embert elvittem a múltkor is, köztük egy idős fér-
fit, aki elmondta, hogy őt még életében nem vitte
női sofőr. Siettem megnyugtatni, hogy még a nagy-
apám is, aki keveset dícsért, elismerően nyilatkozott
vezetői képességeimről. Nem sokkal később igye-
keztem a gyerekekkel valahova, amikor valaki meg-
érinti a karomat hátulról, hogy "Emlékszik rám?".
Mondtam, hogy persze, de azért a keresztnevét el-
árulhatná. Hát így ismerkedtem meg egy kedves fa-
lumbelivel.
Bíztatok mindenkit, hogy akár a faluból kimenet a
mú'vház előtti "telekocsi" táblánál, akár hazafelé az
ürömi megállóban, álljon meg és vigyen magával
az ott várakozó emberekből. Nekem mindig nagy
élmény.

F. l.
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eichel József Művelődési Hái és KSnyvtár

Augusz+us 27-31-ig
Vámnk miadenkit, aki szeret sokat mozogni, szeremé megismer-

ni az erdők élővilágát, vagy csak egyszerüen szeretne egyjátékkal teli
hetet a szabadban tölteni az iskolakezdés elott'

27. (hétfő)

28. (kedd)

29. (szerda)

30. (csütörtök)

31. (péntek)

Részletes program:

Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés
különleges ásványokkal, Számháború.

Kirándulás a Nagy Kevély- hegyhez.
Szamháború.

Kirándulás Csobánkára. (smerkedés a
kömvezetvédelem kérdéseivel.
Számháború.

Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a

kömyezö állatvilággal. Allati kviz és
állatosjátékok. Számháboró.

Kiránduiás a Kövesbérci erdőbe.

Ismerkedés a növényvilággal.
Számhaború,

Részvételi feltételek: 7-16 éves kor, megfelelő kondició
Étkezés: otthonról hozott hideg élelem
Maximális létszám: 30 fő

Jelentkezni: email:pbjmuvhaz@gmail.com; 06-30 596-7573
A tábor dija: 5000 Ft/ f6/hét:
(lOOOFt/nap/fc. ha nemtudsz mindennapjöMii!)

Ha'ziréti'to

2012. június 18-tól
egész nyáron 5 napos turnusokban

(hétfőtől-péntekig)
.. .

szervezünk.

Programjaink:
kézműves foglalkozások,

heti egy alkalommal kirándulás a környéken,
és sok-sok játék.

Ár: 18.000, - Ft/hét teljes ellátással.

2097 Pilisborosjenő, Fő út 2.

e t exés:

r . r A 3

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugusztus 4-én
Pilisszentivanon rendezünk versenyeket.
Kispályás labdarúgás, 7 m-es rúgóverseny,
fekvenyomás, valamint atlétika: 100 m-es futás,
400 m-es futás, 4x100 m-es családi váltófutás,
súlylökés és kislabdahajítás versenyszámaiban mérhetik
össze erejüket az érdeklődők.

Kispályás labdarúgásban előzetes nevezésre van
szükség / nevezési határidő: július 29. / a többi
versenyszámban a helyszínen is lehet nevezni,
de a tervezhetőség miatt kérjük, hogy akinek
lehetősége van rá, nevezzen online a honlapunkon.

Augusztus 'j 1 -'én Pilisvörösváron a Schiller
Gimnáziumban rendezzük a férfi asztalitenisz,
valamint a sakk, kosárlabda, kézilabda, röplabda
és magasugrás döntőket. Ezen sportágakra nevezési
határidő: augusztus 5.

Min en spo olni v
Engerth Csaba

ót szeretetfel várunk!

Az eseménysorozatról készült fotókat a facebook
oldalunkon láthatják, az eredmények holnapunkon
a www.amalimpia.hu tekinthetik meg.

ilisborosjenői t
Várjátélcok ;

2072
Szept ember 8.

llh
"JÁRD KI ÍABAM, JÁRD KI MOST
V. Ncmzctiségi Ncpiánc fcsztivál

12h
ÁSZLÓ
RDOGÖK

13h
BEMU7ATO

l4h
NAGYAKAROKLENNI'
FABULA

15h
ETHNOSOUND
clzscmbc ó.s derbuka workshop
közo.s ciobolás

16h
VITÉZ LASZLÓ ÉS AZ ÖRDÖGÖK
FABULA

17h
I. TÖRÖK HASTÁNCVERSENY
GÁLÁJA
18h
KALAKA konccrt

19h
S.A.G.A kozépkor harci rechnikája,
orvoslása., élctrnód bemiitacása

21h
MAGMA TÜZSZÍNHÁZ

Aprók
Bastyaja

Középkori
Vigasságok

vasar

Történelmi

Bajvívas

Izek Vila a Borkóstolas

www. pbj-varjatekok. eoldal. hu
Afotó fori-ása: http;//^A^v. pbj-\/arjatekG k, eotdal. hu/fenykepefc/r.incs'megadvo-rova^/kepek/i. -pifisbof05Íenoi-var!atek<}51 . jpg. htm
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^ Kézműves tábor július 9-13.

F

Amikor arra vágysz/ hogy egy jó csaparixan legyél,
amikor rájössz/ hogy kicsiny faludat alig ismered
még/ vagy amikor csak a tavalyi szám- háborúk
ízét szerehiéd feleleveníteni - a kudarcok és játékos-
ösztönös csalafíntaságok árán is -/ ha a termé-
szetjárást nem unod még, s ha a makramézás és
kincskeresés évről évre idecsábít, akkor találkozunk
(rajtad áll/ hogy évente kétszer vagy egyszer):
gyerekek/ Éva néni állandóan/ segítője változó,
Ídén Viki és Melinda volt.

20-30-40 gyerkőcnek és kamasznak van egy visszatérő él-
ménye - évente akár kétszer is. Júniusi, augusztus hátizsákos
természetjárásokon vehetnek részt (Halastó, Nagy-Kevély,
Kövesbérc, Mackó-barlang, hogy csak párat említsek a kí-
nálatból), s évről évre nyomon követhetik kicsiny falunk ter-
mészeti kincseinek változásait.

Környezetvédelmi, földraizi, kémiai, fizikai és biológiai is-
meretekkel is gazdagodhatnak; tudáspróbákon tehetnek ta-
núbizonyságot az ismeretek beépüléséről - mindent a saját
bőrükön megtapasztalva. A tárgyi tudáson kívül talán még
hasznosabbak és emlékezetesebbek a táborban szövődött
barátságok, bajtársi helyzetek, erkölcsi és lelki helytállások,
furfangok, ügyességek, "együtt-rezgések", meglepetések és
meglepődések, kacajok és reményteljes várakozások.

A tábor minden évben nyitott kapukkal várja a (leendő) di-
ákokat, falubelieket és akár a falubeliek ismerőseit.
Játékos feladványok, közös bográcsozások, számháborúk
- tavaly minden nap kitört a számok háborúja, idén azért
volt, hogycsak minden másnap -, kincskeresések, fonások
és makramézások. Azárónapon pedig ki-ki érdeme szerint
érdemrendben részesül (süti, oklevél, kézfogás és a büszke-
ség nyomát hagyva a szívekben).

Utolsó napon, pénfeken,
főzőverseny kövesbércen,
fiuk lányok egymás ellen,

ugyanaz készül mégis más,
mindenki győztes nem vitás!

Környezetvédelmi-kirándulós táborunkat
augusztus 27-tól megismételjük,

ne feledd, várunk téged, itt a helyed!

Játszunk színházat, mert játszani jó!

A társas élvezetek egy hét után sem érnek véget. A köny-
nyed, napfényben úszó túrák után a kemény (de örömteli)
munkával teli neonfényes vakációé a főszerep. Amikor bár-
kiből válhat főszereplő, de egy biztos: színházban a helye
mindenkinek.

Napról napra egyvarázstérteremtődik, ahol közösen több
darab megalkotásán munkálkodunk. Kellékesek, díszletké-
szítők - és főleg a közönség - ráérezhet, hogy szó sincs
"hátteres" munkáról: minden munka gyümölcse és alkotó
keze előtérbe helyeződik.

Egymás személyiségéről, képességeiről még többet megtu-
dunk, rengeteg (önismereti) játék és készségfejlesztés tesz
próbára bennünket, hogy jobban megismerjük saját hatá-
rainkat - s azokon átlépve egy másik personát fedezzünk
fel magunkban.

5-től 16 éves korig színes a paletta, az ifjú színészgárda
adja magát, a rendező (Eva néni) dúskálhatnak a tehetsé-
ges, csillogó szemű "kínálatban", önkéntes hadban.

A hétfő mindig a bevezetőé, a szerepek és feladatok meg-
beszéléséé, majd minden egyes nappal egyre több és
több kihívás és változás elé nézünk; a szövegek pedig
napról napra rövidülnek, különösen az utolsó nap lámpa-
lázában, 7 óra munkálkodás után a gyerekek otthon még
tovább finomítanak "magukon", és szorgalmasan tanulják

gét. Péntekre marad a hab
'b része és egyben legna-
8 óra, és fény vetül a kép-
ik, humoreszkek, versek és
ag. Négy nap eredménye

pot kell még várni a követ-

oing, és hiány, hiány, hiány.

Ismét Zamárdi augusztus elején/ ahol a szin-
játszás folytatódik...

Minden évben immár 20-dik alkalommal, Zamárdiban ren-
dezik meg augusztus első hetében a pest megyei színját-
szók táborát 140 gyermek és 20 felnőtt részvételével.
Ebben a szaktáborban 8 csoportban dolgoznak a gyer-
mekek, 5 az előadást vasárnap bemutatják egymásnak és
a lelátogató szülőknek. Elsősorban a Weöres Sándor or-
szágos gyermekszínjátszó versenyen részt vett és arany-
vagy ezüstminősítést kapott csoportok tagjai vehetnek részt
a táborban. Büszkén mondhatjuk, hogy Pilisborosjenőről
már 6. éve vihetünk gyermekeket.
Ebben az évben a Pilisborosjenőért Alapítvány nagy ren-
dezvény sátrát is letelepítettük, hogy a színpad fölé "igazi'
színházi helyzetet teremtsen.
Köszönetet szeretnénk mondani Trunk Zsoltnak, aki a szál-
lítást a kisteherautójával megoldotta és Bújdosó Zoltánnak
a sofőrnek, aki vasárnap és hétfő hajnalban a szabadide-
jét feláldozva segítette, hogy minden pontosan a helyére
kerüljön.

Nagy örömünkre idén is sokan jelentkeztek a kézműves tá-
borba, ahol mindennap más-más technikákkal ismerkedhet-
nek meg a gyerekek.

Hétfőn: kosárfonás,
kedden:agyagozás,
szerdán: batikolás és virágszövés,
csütörtökön: tűzzománc készítés és
pénteken: nemezelés.

Egész héten folyamatosan gyöngyfűzés és csomózás. Min-
denki talál kedvére való bütykölést, a hétvégére egy gyö-
nyörű kiállítás keletkezik az itt készített munkákból, kis ízelítőt
majd az intézményföldszinti folyosóján elhelyezettvitrinben
láthatnak.

Intézmény munkatársain kívül a tábor segítői:
Csíkszentmihályi Réka-tűzzománc;
llyés Boglárka- agyagozás; nemezelés
Gelányi Szilvia-gyöngyfűzés
Bereczki Melinda-spatula és papírhajtogatás

Csiszár Hanna

4. osztályos kislány
köszöntő verse
a kírándulós táborra
indulónak!

Mendegél az aprónép
Szenvedve, de célba ér.
Vizünk gyakran majd felforr!
Jégkocka csak álom volt!

Hátizsákunk olyan nehéz,
százezer dagadt tehén.
Napvégére büdösek leszünk,
alig várjuk, hogy lefürödjünk.

Jó sok helyen jártunk már,
De még több erdő vár ránk ám.
Minden nap csak számolunk,
hogy megvagyunk-e, de megvagyunk!

Megint vár a nagy kaland,
Nyár végén is túrázunk,
Iskola előtt jót játszunk!
Túrára fel kiscsapat!

Bereczkiné Szendrey Eva

14 ILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 201 2/JÜLIUS-AUGUSZTUS
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Erett, vagy nem érett?
Hogyan segítsen a szülő iskolába ké-
szülő gyermekének?

Minden szülő életében vannak és lesznek olyan
időszakok, amikor tudatosabban, intenzívebben
éli meg a szülői hivatását. Ennek oka lehet a csa-
ládi életben bekövetkező változás, testvér szü-
letése, válás, új kapcsolat, költözés. llyen változás
az intézményváltás is (bölcsőde, óvoda, általános
iskola, továbbtanulás közép- majd felsőfokú isko-
lákba). Véleményem szerint az általános iskolába
kerülés az egyik legjelentősebb mozzanat, főleg
ha az elsőszülött gyermek teszi meg ezeket a fon-
tos lépéseket. Azt tapasztalom, hogy az óvodai
nagycsoport vége felé nagyon sok szülő, hozzá-
tartozó a vidám, játékos, kedves gyermekét egyre
többször figyelmezteti, hogy

"az iskolában nem lehet már így viselkedni!'

"ilyen csúnya rajznak nem örül majd a tanító néni'

"aki ezt nem tudja kirakni, még nem lehet iskolás!'

Mi szükséges az eredményes
iskolakezdéshez?

A sikeres iskolakezdés feltétele, hogy a gyermek
tiszta artikulációval, megfelelő szókinccsel és fej-
lett nyelvtani rendszerrel rendelkezzen. Természe-
tesen ez nem jelenti azt, hogy ezek hiánya, vagy
hibás működése esetén gyermeke mindenképpen
kudarcra van ítélve. Sokkal inkább figyelmeztető
jel, mely befolyással lehet a sikeres iskolakezdésre
és a későbbiekben tonulási nehézséggé fajulhat

Miért fontos a pontos artikuláció?

Nyelvünkben minden hanghoz egy-egy betű ren-
delődik. Ezért, ha valamelyiket helytelenül ejti
gyermeke, nagy valószínűséggel olvasásban és
írásban is téveszteni fogja azt. Különösen akkor
veszélyes a helyzet, ha ő maga észre sem veszi,

ha rosszul ejti a hangot. Tehát probléma esetén
nagyon fontos, hogy időben logopédushoz kerül-
jön gyermeke. Mit jelent az "időben" kifejezés?
Az első találkozás a logopédussal 5-5 ]/2 éves
korban már indokolt lehet következetes tévesztés
esetén. Problémamentes fejjődés esetén is - jó
esetben - átesik minden gyermek az óvodai lo-
gopédus által végzett szűrővizsgálaton. Higgyék
el azért, mert logopédus foglalkozik gyermekük-
kel, nem kap semmiféle stigmát a jövőre nézve,
és munkájának áldásosságát rövidesen élvezni
fogják mindenapjaikban. Fontos azonban a min-
dennapos gyakorlás. A logopédus egyedül na-
gyon kevés. Gyermekének Onre is szüksége van!

it jelent a megfelelő szókincs?

Az első szavak megjelenése után a szókincs
gyorsan fejlődni kezd. Jellemző, hogy először a
főnevek, majd az igék jelennek meg a kisgyerme-
kek beszédében. Körülbelül háromszor annyi
főnév van a beszélni tanuló gyermekek szókész-
letében, mint amennyi cselekvésre, történésre
utaló szó. Fontos, hogy a gyermekek megfelelő
szókinccsel rendelkezzenek - ennek hiánya is ol-
vasási problémákhoz vezethet. Ha nem ismeri a
szavakat, nem fogja érteni, hogy mit is olvas. A-
tanítványaim között is volt nem egy - magas IQ-
val rendelkező -, akinél a szegényes szókincsre
vezethető vissza a diszlexia. Mit tehetnek ennek
elkerülése érdekében? Töltsenek minél több időt
együttgyermekükkel: társasozzanak, meséljenek,
kiránduljanak közösen, közben pedig hívják fel
gyermekük figyelmét minden apróságra.

Tapasztalom, hogy fogalmazás és nyelvtan órá-
kon a szavak mondattá fűzése óriási gondot jelent
sok gyermek számára. Jó játék lehet - harmadik
osztályos gyermekeknek -, ha egy mondatot "fel-
darabol" szavakra. Gyermekének az a feladata,
hogy helyes sorrendbe téve a szavakat, elolvassa
az eredeti mondatot. Az alacsonyabb szószámú
mondatot könnyebb sorba rendezni, így a foko-
zatosság elvét betartva fejlesztheti gyermekét.

egfelelési vágy

Tudom, senki sem akart rc
mondta, eszébe is jut, hoc
nak beállítani az iskolát, p
az elkövetkező napok nag'
teni gyermekünkkel. Am a
retné, hogy könnyen és er
akadályokat gyermeke. Ez
szinte határtalan, pénzt, fc
akár hetente újabb feladc
a játék, amit megvesznek
lehet, különben mit sem ér.
Néhány szempont jutott es;
nye nélkül, hogy szülőként
családi játékos együttlétek

Mennyire összerendeze
gása? A kúszás, más;
talpélen való járás, a
telezése. Ennek gördüle
és olvasástanuláshoz ve

Jó gyermeke egyensúl'y
győző jelenléte a minde
idegrendszerre utal. E
gyakorolhatják a von
egyenes mintáján), "pin'
Meg tudja-e nevezni a
sabb pont a soját testür
talan, minden azzá válil

elsajátításának egyik alc
magabiztos tájékozódá
Helyesen használja-e a
mögött...)
Képes-e adott mozdulatc
ben (pl. : építés) és síkba
Ezen a területen szép er
"szobrászos" játékkal.

. Megfelelő-e a szem-ké
könnyen megfigyelhetjü
mekünket, hogy csukott
az általunk megnevezett
játékokkal nagyon könr
lajdonság. (babzsákkal

, válogatások során felismeri-e
kokat, színeket, nagyságokat,
? (Ezt segíti a különböző színű
3ckák válogatása)
zedés és újra összerakás?
ásokat meghallgatni? Tud-e kér-

sgikusan és önállóan egy elkez-

ik szerint viselkedni a minden-

1 a játékban egyaránt?

azt a hibát, hogy közvetlenül
trenírozza gyermekét a rá váró
gondolom, hogy az iskolába
annak a három hónapnak a

3ján fog múlni, ami az óvodát
^lános iskola első osztályától.
3t év tudatos, gondoskodó sze-
jlődés záloga lesz majd. Ezért,
dent úgy, mint eddig! Játszanak,
leséljenek, rajzoljanak, mozog-
lek nagyokat önfeledten!

KT

ez
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Több mint 30 éve kezdtem az iskolát/ még em-
lékszem az első kék nejlon iskolaköpenyemre/
a kék tornadresszre és dorkó cipőre. A füzet
hátoldalán a szorzótábla, nekem is volt redő-
nyős-emeletes tolltartóm, az uzsonna textil-
szalvétában. A papírszalvéta ritkaságnak
számított, ezért én is nagy becsben tartottam
a szalvétagyűjteményem. Az iskolai könyve-
ket és füzeteket a szabványos kék csomagoló-
papírba csomagoltuk/ rányaltuk a vignyettát/
fehér alapon dupla piros szegéllyel.

Mi is történik napjainkban? Az áruházak már júliustól elkez-
dik az akciókat. Természetesen tömegével vannak márkás
és különböző film- és mesefilm-szereplőkkel tarkított iskola-
eszközök, alkalmazkodva a mai kedvencekhez. Ha meg-
látja a gyermekünk a szépen csillogó menő tankönyvborítót,
elég nehéz lebeszélni róla. És előbb-utóbb a pénztárnál kö-
tünk ki.

A legolcsóbb tanszerek egy része viszont használhatatlan
vagy nagyon hamar tönkremegy, ami nemcsak azt jelenti
hogy újat kell vásárolni, hanem bosszantó is Ha hozzáad-
juk a pénztárcakímélő darabokhoz a plusz időt, utazási költ-
séget, lehetséges, hogy egy kicsit jobb minőségű áruval
jobban jártunk volna.

Általában az iskolák többsége megadja, hogy milyen esz-
közöket kérnek egyes tantárgyak oktatásához. Ha nem kap-
nánk ilyet, érdeklődjünk az iskolában, vagy várjuk meg az
első tanítási napot. Érdemes szem előtt tartani, például egy elsős
esetében, hogy szükség van-e drága 1 2 darabos színes ce-
ruzára, amikorcsaka kék-piros postairon szerepel a listán...

Sokan választják a nagy áruházakat, ahol szinte mindent
meg tudunk vásárolni, de a "bőség zavarában elveszhe-
tünk". Azoknak, akik nem érnek rá végigjárni az áruházakat
vagy feleslegesnek tartják a mászkálást azért, hogy egy-két
fonntot spóroljanak, a közeli papír-írószer boltot ajánl|uk.
Kisebb boltokban ugyan kevesebb a választék, de könnyebb
a gyerekeknek is választani és kevésbé csábulnak el a pré-
mium kategóriás termékektől.
Hasznos tipp, ha az áruházakban kiválasztanak egy-egy
darabot, aztán interneten is utánanézhetnek az áraknak.
Sokszor az internetes boltokban jóval olcsóbban hozzá-
juthatunk iskolai eszközökhöz, akár közvetlenül a gyártótól
is vásárolhatunk.

Ami biztosan kell, az iskolatáska. Az újonc iskolakezdőknek
sporthátizsákot, oldaltáskát vásárolni nem praktikus. Az ol-
daltáska bár divatos, de egy ideig kerüljük még, hiszen a
féloldalas terhelés a gerinc és az izomzat torzulásához ve-
zethet. A sporthátizsák háta nem merevített, ezért hasonló
következményeket okozhat. Ezek inkább akkor jöhetnek in-
kább szóba, ha a gyerek már a felső tagozatba jár, a ter-
heléshez jobban hozzászokott. Maradjunk inkább a
hagyományos, téglalap formájú, merevített táskáknál.
Aranyszabály: a táska súlya ne haladja meg a gyermek
testsúlyának tíz százalékát! Sok szülő azonban azt is elfelej-
ti, hogy ellenőrizni nem csak a gyermekük jegyeit, hanem
a táska vállpántjait is kell. A rosszul megválasztott iskola-
táskáta gyermek 175 napon keresztül hordja, ígyvalóban
"de nehéz az iskolatáska", ahogyan Demjén Ferenc is
énekli.
Érdemes végig gondolni, hogy minek kell beleférni. Jó, ha
legalább két rekeszből áll az iskolatáska, így a könyvek,

füzetek nem keverednek össze. A több rekesz azért is prak-
tikusabb, mert a füzetek, könyvek nehezebben gyűrődnek
össze bennük, és könnyebb belepakolni. Jó, ha van azele-
jén vagy oldalán külön zseb az uzsonnának, innivalónak,
bérletnek, papírzsebkendőnek. A táska legyen könnyű,
megfelelően kiképzett formájú, legyenek széles, párnázott
pántjai, hiszen a nebulónakáltalában sok mindent kell majd
nap mint nap cipelnie.
Pakoljanak be együtt a nebulóval, figyeljenek az egyenletes
súlyelosztásra. A nehezebb tanszereket pl. merev borítású
könyvek, mappák, atlaszok közvetlen a hátrészhez kerülje-
nek, a könnyebb, kisebb eszközöket a táska első részébe
tegyék.
Vásárláskor mindenképpen próbáltassuk fel a táskát a
gyermekünkkel, mert a méretet könnyen elvéthetjük, és az
sem biztos, hogy a gyermekünknek is az tetszik, ami nekünk.
Egy jó minőségű iskolatáska több tanévet is kibír, a kö-
vetkező tanévben felfrissíthetjük például egy trendi figurás
kulcstartóval. Ha nem akarjuk megvenni az éppen aktuális
mesefigurás iskolatáskát, próbáljuk elmagyarázni, hogy pár
hónap múlva más figurák jönnek, és "tök ciki" ilyet hordani
vagy ajánljunk fel más jutalmat, ha lemond róla.
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A tolltartókból is óriási a választék. Van fémből készült, hen-
ger alakú, emeletes, és sorolhatnák még. Persze a leglát-
ványosabb az emeletes, teletömve filccel, színesekkel,
körzővel, ceruzával, radírral, hegyezővel, vonalzóval, szög-
mérővel, órarenddel. Ki tud ennek ellenállni? Pedig ezek
rossz minőségű írószerekkel vannak töltve, ezért nem leve-
szik a terhet rólunk, hanem megduplázzák azt. Válasszunk
olyat, amibe nem ömlesztve kerülnek bele az íróeszközök,
hanem áttekintetően, így könnyen feltűnnek a hiányosságok
a szülőknek is.

Az iskolakezdés minden évben görcsökkel teli
indul/ de ha tudatosan ráhangolódunk/ köny-
nyebbé válhat. A legfontosabb, hogy érezzék
a gyerekek, hogy az ő véleményük is számít.
A tanévkezdéshez olyan kellékeket vegyünk,
amelyeket szeret/ hisz motiváló hatású lesz a
tanulás során/ komoly hatással bír az érdek-
lődésére és így, hosszú távon a jövőjére is.

^ é

A tanévkezdés előtt beszélgessen együtt a
család az iskolakezdésról. Fontos, hogy a gyermek
elmondja, mit érez, mit vár az iskolától. Támogassa és biz-
tosítsa gyermekét, hogy a szülő mindig mellette áll. Tartsa-
nak egy utolsó igazi nyári szabadnapot.

Fokozatos visszatérés az iskolai rutinra.
Nyáron nem voltak kötelességek, ezért fárasztó és kimerítő
a tanulónak az újfajta mindennapok. Ezt megelőzhet|ük, ha
már augusztus közepétől fokozatosan felváltjuk a késő fek-
véseket és késői felkeléseket korai ágyba bújásra és korai
ébredésekre.

A tanszervásárlás előtt érdemes a fiókokat/
régi eszközöket áttekinteni/ rendezni. Szelektálni
kell mi az, ami még felhasználható. Lehet, sok hasznos do-
logra akadunk. A tanköny^ek közös becsomagolása szintén
segít ráhangolni a gyermeket, válasszunk állífható, vágható
öntapadós védőfóliákat.
. Az új tanév új hobbikat hozhat. Előre egyeztes-
sék le, melyek azok a szakkörök, foglalkozások amikre akar
járni gyermekünk. A szezon elején a kölykök zsonganak a
hobbiktól, de csak annyit érdemes bevállalni, ami nem ter-
heli és a teliesítményét sem befolyásolja.
. Segitsen gyermekének nap mint nap helyesen bepa-
kolni az iskolatáskát.
. Csináljanak egy üzenőfalat otthonukban, ahova a
fontos eseményeket illetve szükséges információkat fel lehet írni.
. Esténként tartsanak beszámolót a másiknak. A
gyermek is mesélje el a nap legfőbb eseményeit és nekünk
szülőknek is ezt kell tennünk, így lesz kiegyensúlyozott a csa-
ládunk.

DK
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A hőség elsősorban az időseket, a szív- és érrend-
szeri betegségekben szenvedőket, továbbá azokat
veszélyezteti, akiknekvalamilyen krónikus alapbe-
tegségük van. A hőségben általában csökken a
vérnyomás, alacsonyabb lesza pulzusszám, gyengül a
koncentráció, lankad a figyelem. Még klimatizált
autókban is meghosszabbodik a reakcióidő, na-
gyobb a balesetveszély. A szervezet sokszor nem
tud megküzdeni a hőséggel, kiütések, ödéma ala-
kulhat ki. Súlyos esetben a beteg hőgutát kap,
amely az agy és a vese működési zavarához, ká-
rosodásáhozvezethet. Eletveszélyes állapot, ezért
ha a napszúrásnál észlelt tünetek mellett tudatza-
vart, eszméletvesztést vagy görcsrohamot is ész-
lelünk valakin, feltétlenül forduljunk orvoshoz.
Addig, amíg a szakszerű segítség megérkezik, a
hőgutát szenvedettet helyezzük árnyékba, hűvös
környezetbe, és hideg borogatással hűtsük bőrét.
Idősek, kismamák, ha tehetik nagy melegben
megterhelést jelentő tennivalóikat - köztük a nagy

bevásárlást - inkább a hűvösebb
órákra időzítsék. Autóban még né-

hány percre, lehúzott ablak mellett
se hagyjanak őrizetlenül kis-

gyermeket, de éppúgy kell
ügyelni medence és víz-
part mellett, hiszen köny-
nyen próbálják ők is
lehűteni magukat.

fontos a folyadékpótlás?

A testünk 60%-a víz. A nap folyamán veszített
folyadékot pótolni szükséges, legalább 2-2,5
liter folyadékra van szükségünk
A nem kielégítő folyadékfogyasztás nem csak
szomjúság érzetet, hanem fejfájást is okoz és
a koncentrációs képesség csökkenését is ered-
menyezi

érdemes fogyasztani?

Fogyasszunk vizet, mert a víz (csapvíz, ásvány-
víz) a legjobb szomjoltó. Egzotikus országokban
tartózkodva kerüljük a csapvíz fogyasztását, és
az ebből készült jégkockát se tegyünk a poha-
runkra
Limonádét (lime- vagy citromkarikákkal ízesítve,
cukor nélkül)

. Frissen facsart vagy 100%-os gyümölcslevet,
zöldséglevet
Koff.einmentes, illetve gyümölcsteákat hűtve,
legfeljebb kevés mézzel édesítve

italokat, ételeket kerüljünk?

Cukros üdítők, szörpök, gyümölcsitalok, tejes--
kávé, ízesített tejkészítmények (legfeljebb heti
1-2 pohárral fogyaszthatók) fogyasztása nem
ajánlott.
Az alkoholnak, az energiaitalnak és a koffein-
nek vízhajtó hatása van, ami miatt megnőhet
a folyadékszükséglet.
Kerüljük a túl zsíros, fűszeres, nehéz ételeket (pl.
bő zsiradékban sütött hús, pörkölt, lángos, fánk).
Gyomorrontás esetén bő folyadékfogyasztás és
diéta ajánlott (kétszersült, keksz, főtt burgonya).

Ha kimegyünk a szabadba

Mindig legyen nálunk elegendő mennyiségű
folyadék és harapnivaló (pl. friss, mosott gyü-
mölcs, teljes kiőrlésű keksz)!

Sport, játék, kirándulás alkalmával kifejezetten
figyeljünk a bőséges folyadékbevitelre, különö-
sen gyermekek, idősek és a keringési rendszer
betegségében szenvedők esetében!
Romlandó élelmiszereket tartalmazó ételeket
csak hűtőtáskában tároljunk!

Hogyan javíthatjuk közérzetünket?

Reggelire fogyasszunk sovány tejet vagy tejter-
méket, friss zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőr-
lésű gabonafélékből készült kenyeret vagy
péksüteményt
Tízóraira és uzsonnára válasszunk a friss idény-
gyümölcsökből, zöldségekből (nyersen natúr
formában vagy salátaként elkészítve, illetve
kompótként vagy turmixként, cukor hozzá-
adása nélkül).
Ebédre, vacsorára a hideg gyümölcslevesek is
üdítően hatnak a nagy melegben (minél keve-
sebb cukorral édesítve és tejszín helyett kefirt
vagy joghurtot használjunk). Ha nem édes ízre
vágyunk, készíthetünk hideg levest idényzöld-
ségekből is, pl. sóska-, zöldborsó-, vagy para-
dicsomlevest.

Részesítsük előnyben a sovány húsokat, hala-
kat, köretnek nyers, párolt vagy főtt zöldsége-
ket, friss, könnyű salátát együnk.
Desszertként fogyaszthatunk joghurt és friss
vagy fagyasztott gyümölcsök keverékéből, há-
zilag készített jégkrémet.
Zuhanyozzunk le többször is langyos vízzel! A
klímát nem érdemes 28 Celsius-fok alá tekerni

Amikor a levegő hőmérséklete a szabadban
35-39 Celsius-fok körül van, akkor a szobában
28 fok az ideális. hlűvösebbre nem tanácsos
állítani az otthoni, irodai klímát, mert ha kime-
gyünk a szabadba, a hirtelen hőmérséklet-vál-
tozás megterhelő lehet.
Ovatosan kell bánni a ventilátorokkal is, nem
ajánlatos úgy beállítani a készüléket, hogy köz-
vetlenül ránk fújja a levegőt - bár kétségtelenül
ez a kellemes -, mivel ez megfázáshoz és ki-
száradáshoz vezethet.

Viseljünk könnyű ruhát!
A nagy hőségben viseljünk világos színű, bő
szabású, pamut öltözetet, fejünket és arcunkat
védjük széles karimájú kalappal, és ne feled-
kezzünk el a napszemüvegről sem.
Ha mégse viseltünk kalapot, és a napon való
tartózkodás után a gyermeken vagy magunkon
fejfájást, hányingert, szédülést, dezorientáltsá-
got tapasztalunk, mindenképpen gondoljunk
napszurasra.
A sfrandolók kötelezően viseljenek
a napszemüveget és a legalább 30
faktoros naptejet használjanak!
A hazai ajánlások szerint legalább 30-40 fak-
toros naptejet kell használnunk.
A "vízálló" napkrém is csak egy ideig véd, pél-
dául törölközéssel a védőréteg jelentős részét
ledörzsölhetjük magunkról, ezért gyakran ken-
jük magunkat a fényvédő krémmel.
Ne felejtsükel, hogy a gyerekek bőre különö-
sen érzékenya napsugárzásra, ezért rendkívül
könnyen leégnek.
Ne hagyjunk senkit elaludni a tűző napon.
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G^örgy Nyaresti
muzsika

Pilisborosjenon

20 2. július 9. este. A falusi estékben béke van. Az este a
megérkezés (hazaérkezés) ideje. Nincs rohanás, nincs sie-
tés. Eljött a pihenés, a kikapcsolódás ideje. Mint ezen az
estén, melyen Selmeczi György - zeneszerzö, zongo-
raművész és karmester- és családja, valamint művésztársai
koncertet adtak falunk Német Nemzetiségi Tájházában, a
Tájház javára.

A Német Nemzetiségi Onkormányzat köszönettel fogadta
a művész úr megkereséset és felajánlását és partnerként -
Perlinger Györgyi a NN0 képviselője és segítői - igyekez-
tek, jó szervezéssel és gasztronómiai háttérrel hozzájárulni
a szép estéhez. Az est főszereplői: Selmeczi György zene-
szerző és művésztársai, Bátori Eva Liszt-díjas, érdemes
művész, énekesnő és Selmeczi Gáborzenészbarátaival voltak.

Este 8 órától, csaknem 2 órán át megtelt a Tájház levegője
a zene varázsával. Selmeczi György minden előadott zene-
darab előtt néhány szóban ismertette a mú' (művek) helyét a
zeneirodalomban. Elmondta, hogyezeketa műveketabban
időben a családi összejöveteleken játszották, gyakran apa

fiával, vagy lányával.

Ö Mozart F-dúr szonátáját - négykezes - lányával, Selmeczi
Borbálával adta elő. Ezután Bátori Éva művésznő énekelt
Mozart Figarójából, majd Schubert: Margit a rokkánál című
dala következett. Schubert: F-moll fantázia című művét azért
szeretném külön megemlíteni, mert a művész úr erről a műről
beszélve megkülönböztetett szeretettel említette Szőllősy
András nevét (Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar zene-
szerző, zenetudós), aki mindennap meghallgatta ezt a
művet. Szőllősynek ezt volt a "Mi Atyánk"-ja haláláig.

Szó esett itt Schubert drámai és szélsőséges világáról,
valamint korai haláláról és a szépség esztétikájáról is!
Az F-moll fantázia - melyet Selmeczi György feleségével,
Kincses Margittal játszik 20 éve (most is) - minden elmondott
szót tükrözött a hangok megszólaltatásával. A drámai
fordulatok után mindig egy különösen lágy dallam ismétlődik,
melyben szinte elcsitulnak a hangok, és életre kel a béke
és a harmónia.

A Mahler dal kapcsán hallhattunk arról a bécsi eszményről,
amely századunk emberére is átöröklödött a zene által. Ez-
ufán következett Selmeczi Gábor és (a művész úr unokaöccse)
zenészbarátainak örömzenélése. Szinte minden darabot
mosolyogva adtak elő! Az Altwiener Tanzmusik és a
Schönbrunner Waltzer megszólaltatásával nagy sikert arattak.
S zárásként Bátori Éva művésznő egy bordalt énekelt, mely
a boldogságról és az életörömről szólt.

Engedjék meg nekem - mint a közönség egy tagja - erről
az estéről a magam nézőpontjából írjak le néhány gondo-
latot. Nem vagyok zenekritikus, zeneértő, csak "zeneérző'
ember. Ügy gondolom, a zene érinti legmélyebben az em-
bert. Az érzelmek a tudatalatti énből, mint a sodró ár úgy
törnek fel a hangok, dallamok hatására. Ezen az estén "új-
raéltem" lázadást, lármás keresést, de a békét és a meg-
nyugvást is megtaláltam.

A hangok elvarázsoltak egy régmúlt korba, melyet újra meg-
találhatunk, amikor együtt vagyunk, mint egy nagy család.
Amikor együtt örülünk, s harmóniát kapunk a zene által olyan
emberektől, akik maguk naponta megtalálják ezt a békét
és harmóniát, amikor leülnek hangszereik mellé és zenélni
kezdenek. S hogy sok embernek ugyanez, vagy hasonló
volt a műsor után az érzése, ezt azért tudom, mert odamentem
Györgyihez beszélgetni. Nagyon sokan jöttek még hozzá
érdeklődni, hogy lesz-e még a jövőben ilyen kellemes este
és mikor?

A hangulatos Tájház udvarán, a fehér székekkel és a lobogó
gyertyák fényével gyönyörű volt ez az este, úgy láttam a
sok zenére nyitott embert öröm és boldogság töltött el.
Hólás köszönetet mondok érte a Selmeczi Család minden
tagjának és művész barátaiknak, valamint az est szervezőinek.

Kovácsné (Marcsi)

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

2072 szeptember 10-én (hétfi) este 8 órai kezdettel
Selmeczi György m&vész ur és családja,

valamint müvésztarsai ismételtenjótékonysagi koncef-tet
adnak a Német Nemzetiségi Tájhdzban (Fő utca 49. ),

a. Tdjházjavdra,
ahova minden érdeklődot szeretettel várnak.
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Megbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkket és
távfelügyeteti szotgáltatásainkkai a lehető tegnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfetügyeleti csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevéteiéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akdo@>hu. g4s. com e-mai!
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszü sége lesz!

^45 Távfelügyelet - Biztonság - Érték

OLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Terstyánszky u. 23. sarok
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

átat 1 éve az

oras tavfelü aí- kivonulószolgalal

Ez a szórólap a szerelési költségből számított

f0-os%-TetepBés hűségnyllatkcuat nélkül
-Havidij4400Ft
-csatiakmtatásidijnincs kedvezményre jogosít

KIVONULÓSZOLGÁLATTAL!
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Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Lelkes szülők és az iskola munkatársainak összefogá-
sával az iskola udvarán két sportpálya építése valósult
meg. Egy kis csoport - ebben a gazdaságilag nehéz
időben - mert dönteni afelől, hogy egy alkalmilag
adódó, nagyon kedvező árajánlatra igent mondtak
úgy, hogy az idő szűkössége miatt nem volt lehetőségük
a közösség véleményét kikérni. A munkálatok bizalmi
hitelre épültek, ami egészen pontosan annyit jelent,
hogy a teljes eddig felmerülő költséget - 2, 8 millió
forintot - és a még ezt követö 2-300 000 forintos be-
ruházási tételt e csoport vállalta előteremteni ez év
decemberéig. Minden bizonnyal lehetettvolna sokkal
átgondoltabban és körültekintőbben végezni ezt a
munkát, de akkor most 7-10 milliós összegről kellene
beszélnünk. Ezúton kérjük meg Onöket, amennyire le-
hetőségük engedi, járuljanak hozzá pénzadományukkal
a pályák építési költségeihez.

gyéni b fi <

Általános iskola számlaszáma:

11784009-15441465

Cégeknek, vállalkozásoknak

"Nebuló - a pilisborosjenői iskolásokért"
Alapítvány számlaszáma:

65700093-10119501

Köszönettel: a szervezők

Részlet Kiráty Katalinnak,
az iskola testnevelő tanárának a leveléből:

"Mikor megtudtam, hogy ez tényleg meg fog valósulni
épp egy Tescoban vásároltam és jókorát sikítottam örö-
mömben. :) Szinte semmi esétyét nem láttuk, hogy ez
tényleg tétrejöjjön, de mégis bíztunk és hittünk és re-
méttünk és dolgoztunk... Én most felajánlok 10 000
forintot erre a célra. A pálya támogatására pedig
decemberig havonta 5 000 forintot."
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Köszöntöm Onöket! Windísch László vagyok. A közelmúltban történt személyi váltözások során
kerültem ismét a pilisborosjenői képviselőtestületbe. A feladatok elosztásákor - többek között - új-
ra megbízást kaptam a Pilisborosjenői Hírmondó kiadásávaf kapcsolatos ügyek koordinálására.

Bizonyára sokaknak tetszett az eddiqi. színes, sokoldalas, kiadási forma, azonban önkormányza-
tunk jelenlegi szorult anyagi helyzete miatt a havi 400 ezér foríntos bekerülési összeget az új képvi-
selő-testület nem tudja és nem is kívánja a továbbiakban biztosítani. Fenti okból át kellett gondofni
a Hírmondó jövőjével kapcsolatos lehetőségeket. A lap megjelenésének szüneteltetése, megszün-
tetésének kérdése nem merült fel, mivel az önkormányzat kötelezett a lakók tájékoztatására. Emel-
lett a nyíltság valódi megteremtése, fenntartása fontos az új testületi tagok számára. A lap továbbra
/s kiadásra kérül, de a takarékosság jegyében döntés született arról, hogy visszatérünk a régi, be-
vált, átlag nyolcoldalas, kétszínben nyomtatott formához. Helyi vállalkozó tördeli, nyomja a lapot. A
negyedébe fog kerülni havonta az újség, mint az utóbbi időszakban. Továbbra is ingyén kerül majc/
minden pilisborosjenői lakó postaládájába.

Várjuk észrevételeíket, hozzászólásaikat, közéleti híreiket! Vegyenek részt a szerkesztésben!

Windisch László.
képviselö

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

2012. november 10-én, szombaton 18 órakor

a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében
(Pilisborosjenő, f:ő út 16.)

tart.

Minden érdeklődő pilisborosjenői polgárt szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.

Pitisborosjenő, 2012. szeptember 20.
Paksi Imre

pQ lgármester
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Hosszú szünet essok változás után ideje tájekoztatni afalu lakosságát
az előállt helyzetről. Sajnos írásomban jóval több helyet igényel a prób-
lémák jsmertetése, mint az eredményeké.

Előszor penzügyi helyzetünkrol:
Az alábbi összéállítás mutatja, hogy a 2010-es évtől kezdődően az egyes

költségvetési időszakokban hogyan állt a kiadás és bevétel, illetve mekkora
összeg állt rendelkezésünkre a folyószámlán és banki lekötés formájában
összesen.

Önkormányzati mérleg 2010-2012. közötti időszakra
e Ft-ban

2010-.. 2010. 2011. .. 2012-..
sá iS i.^> oss''
156741 537831 424061 223653

Év
Megnevezés
Onkormányzatl kiadások
Működési kiadások

Ebből:
- Személyi Jell. kiadások

- Dologi és egyéb folyó kia.
Függő kiadások
Felhalmozási kiadások

Onkormányzatí bevételek
Ebből:

- Atengedett közp. adók
Normatívák

- Helyi adók
- Egyéb bevételek
Függő bevételek

Nyitó pénzkészlet
Lekötött betét állománya
Záró pénzkészlet

106099

64914
32 834

-10469
50642

537 831
401 021

241 844
116669

-1 196
138006

424 061
381 762

238 183
103359

58
42241

207 680

100765
63862
6925
9048

87842 413580 418328 179062

19358 91094
31 262 121 812
12710 95380
23 476 67 228

-22577 -10521

193152 236397
157235 94152
112146 112146

75 620 38 594
113977 59419
108078 33899
49 270 26 982
17174 11271

112146 106413
97 298 37 856

106413 61822

Mint látható, a 2010-es évben a
választás után év végéig 69 mFt-tal
költöttünk többet a folyó bevételek-
nél. A különbség a. teljes évre vo-
natkoztatva kereken 124 mFt.
2011-ben, a következő teljes évben
a különbség5,5 mFt, ami már szo-
ros költséggazdálkodásra utal, de
az idei éve első felében újra 44,6
mFt-tal költöttünk többet úgy, hogy
augusztus végére 6 mFt volt a fo-
lyószámlán és 13 mFtvolt lekötve.
Ezért kellett már július 27-én meg-
szorító intézkedéseket életbe lép-
tetni, hogy a fizetésképtelenség ál-
lapotáig ne jussunk el. Az intézke-
dések egy része továbbra is hatály-
ban maradt. A június 30-i záró
pénzkészlet szint október elejére
újra előállt az adóbevételeknek kö-
szönhetően.

Lényeges körülmény, hogy
2012-es évre új adórendeletet fo-
gadtunk el, amely a vártnál sokkal
nagyobb és körültekintőbb feldol-
gozási munkát igényelt, mint
ahogy az előre láttuk, emiatt a te-

. lek- és építményadó bevallások,
kivetések és befizetések késve ér-
keztek, ill. érkeznek még most is.
Az idei év végére leszünk túl a
megújított adatbázis szerinti be-
hajtáson. E munkának köszönhe-
tően áttértünk a tulajdoni lap ala-
pú nyilvántartásra, így minden kü-
lön helyrajzi számmal szereplő in-
gatlan regisztrálva lett. Kiderült,
hogyvan 217 olyan ingatlan, ame-
lyre vonatkozóan nem nyújtottak
be bevallást és így nem is adózott
legalább 2009 óta és 127 olyan
ingatlan amelyre vonatkozóan,
még egyáltalán nem adtak beval-
lást és soha nem fizettek épít-
mény- vagy telekadót. Továbbá a
cégek tulajdonában lévő összes
telek is sorra került, így sikerült az
adózók körét bővíteni. Pl. az egyik
esetben 1, 4 mFt összegű újköte-
lezettséget azonosítottunk be. A
be nem épült fejtesztési területek
esetében az adómentességet
nem élvező tulajdonosokat beval-
lásra hívtuk fel.

Az adóbevételek csúszása mel-
lé az I. félévben párosult a Falu-
gondnok Kft. előirányzatot megha-
ladó költségfelhasználása és e ket-
tős hatás révén alakult ki a pénz-
ügyi mélypontjúlius-augusztus hó-
napokban. A Kft. könywizsgálatát
végző cég az I. félévi tevékenység
ellenőrzéséről szóló jelentésben
hibákat és hiányosságokat tárt fel,
amelyekre a szükséges intézkedé-
seket meghoztuk. Eközben feltár-
tuk a Kft költségtúllépésének az
okait is, melyek jellemzően a kö-
vetkezők:

- a működés jellege alapvetően
szolgáltatás, alacsony vissza-
igényelhető AFA tartalmú
anyagfelhasználással,

- a Kft. árképzését a piaci árak-
hoz viszonyítva stabil beépí-
tett profithányaddal hagytuk
jóvá,

- a Kft. munkavégzésének alap-
ját egy keretszerződés jelenti,
mely folyamatos elfoglaltsá-
got biztosít,

- a létszám fokozatosan felfejlő-
döttlOfőre,

- a Kft. ÁFÁ-s számlákat bo-
csáthat kí, így a munkabérre
többlet teher rakódik rá.

Fentiek alapján látható, hogy
még az esetben is, ha minden, a
gazdaságos működésre irányuló,
saját hatáskörben meghozható
döntésünket megtesszük, akkor is
marad olyan rendszerszintű körül-
mény (alacsony anyaghányad,
AFA-val növelt munkabér), amely a
költséghatékonyságot megakadá-
lyozza. Az október 2-án tartott Fel-
ügyelő Bizottsági ülés e megállapí-
tások alapjan a Kft. végetszámolá-
sát javasolja. A falu számára szük-
séges szolgáltatások az önkor-
mányzat saját szervezetén belül,
közmunka lehetőség igénybevéte-
lével és eseti vállalkozói teljesíté-
sekkel alacsonyabb költséggel biz-
tosíthatók.

Az elöbbi két ok miatt kialakult
pénzügyi szükségállapot kénysze-
rű intézkedéseket követelt. Azafel-
ismerés, hogy az eddigi költési
ütem tovább nem tartható a Képvi-
selő-testületben elindított egy fele-
lőst kereső folyamatot, melynek
során a polgármestert támadták,
mint mindenért felelőssé tehetö
személyt. Egy, a támogatói kör be-
vonásaval szervezett beszélgeté-
sen felkértek a lémondásra. Mivel
valóban különböző az álláspon-
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tunk az okokat és a megoldást ille-
tően, a felkérésünknek nem tettem
eleget, sőt: meggyőződésem,
hogy a mandátum birtokában fele-
lősséggel tartozunk a választóknak
a megbízatás első órájától az utol-
sóig - de még azon túl is. Emellett
itt is igaz a mondás: bajban mutat-
kozik meg igazán, hogy kire lehet
számitani.

A történtek után a képviselök -
egy kivételével - sorra lemondtak,
indokolásul személyes együttmű-
ködési problémákra hivatkozva. A
pénzügyi helyzet stabilitására vo-
natkozóan érdemi javaslatot nem
adtak.

A helyi önkormányzati képvise-
lőkre vonatkozó választási előírá-
sok szerint a lemondott képviselő
helyébe a 2010. évi egyéni lista
szerinti következő képviselő lép.
Igy az augusztus 29-i képviselő-
testüteti ülésen letette a képviselői
esküt Heves László, október 2-án

pedig Hunya Eva, Rafai Józsefné,
Varga István és Windisch Lászlo.
Az újjáalakult bizottságok összeté-
telét a Szervezeti és Működési
Szabályzatunknak e lapszámban
megjelent módosítása ismerteti.

Az új Képviselö-testület megörö-
költ egy helyzetet, amire nem lesz
könnyű és népszerű feladat megol-
dást találni. Hosszabb távon az
éves adópolitikánkat és költségve-
tésünket úgy kell összeállítanunk,
hogy a működési bevételeink fedez-
ni tudják a működési kiadásokat.
Erre kell felhasználni az előttünk ál-
ló néhány hónapot átgondolva az
önként vállalt feladatok, támogatá-
sok tinanszírozását. Addig is a szi-
gorú takarékosságot fenn kell tarta-
nunk, mert a kiadási többletet ma
már nincs miböl kipótolni.

Bízom abban, hogy a ciklus vé-
gére sikerül a település jövőjét biz-
tonságba tudni. Addigra a közigaz-
gatásban lezajlanak az átalakulá-
sok és mi is túl leszünk az adóre-

form nehézségein, valamint több,
évek óta magunk előtt görgetett
problémán és a fejlesztési területek-
hez kapcsolódó peres ügyeken.

Ezúton is hívom Onöket a no-
vember 10-én szombaton (munka-
nap!) este 18 órakor kezdödö Köz-
meghallgatásunkra, ahol tovább
folytatjuk a tájékoztatást és a feltett
kérdésekre is válaszolunk.

Mivel hivatalosan minden év ok-
tóber 1-én egybe esik a Zene vala-
mint az Idősek Vilagnapja ezért a
zeneiskolásaink egy szívet-lelket
megörvendeztető műsorral kö-
szöntötték a ,, régóta fiataljainkat".
Képviselötársaim nevében meg-
ígértem, hogy december 7-én,
pénteken délután 15 órától külön
megvendégeljük őket, addigra a
rávalót összegyűjtjük adományok-
ból.

Folytatása következik...

Paksi Imre
polgármester

I. ADÓREVÍZIÓ
Adórendeletünk és adóhatósági gyakorlatunk jog-

szabályokhoz történő igazodása a 2012. évre valósult
meg.

2009. január 1. napjától kezdődő hatállyal a helyi
adó körében a telek és építményadó kivetését, a
Pilisborosjenőn csak 2012.01.01. napjától kialakított, a
törvényi előírásoknak megfelelő szisztéma szerint kel-
lett volna elvégezni. Ez azt jelenti, hogy azokon az ingat-
lanokon, melyeken felépítmény is van, egyrészt ki kellett
volna vetni a telekadót, másrészt ki kellett volna vetni az
építményadót a felépítményre. A teleknek az a része, ahol
felépítmény van, vagyis az építmények alatti földterület,
adómentes, mely a kettős adóztatás tilalmának tesz ele-
get. Ezen kivül helytelen jogértelmezés és jogalkalmazás
miatt a fürdőket, WC-ket, lépcsőházakat kivették az adókö-
teles területek alól, ami ellentétes mind a hatályos, mind a
korabbi adótörvénnyel.

2009. január 1. napjától a fenti adószisztéma, mely a
helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 11. § (2) bekezdé-
sében, illetve 19. § c) pontjában került szabályozásra,
Pilisborosjenő közigazgatási területén nem érvénye-
sült. Ennek orvoslására 2012.01.01. napjától teljes adó-
revíziót rendeltem el. Ennek kereteben új, a törvényi sza-
bályozásnak megfelelő adóbevallás alapján a tulajdoni la-
pokon szereplő térmérték és tulajdoni helyzet alapján ke-
rül sor az adókivetésre mely a 2009. 01.01. napja óta el-
maradt adóhatsági munkát is igyekszik pótolni.

Pontos és teljes iparűzési adó nyilvántartással eleddig
adóhatóságunk nem rendelkezett.

Osszesen mai napig (2012. 10. 11. ) kezelt ügyiratok szá-
ma: 8169 db.

II. TELEK- ÉS ÉPÍTMÉNYADÓ
Az eddig bevallott és kivetett építmény és telekadó tekin-

tetében jó fizetési morál mutatkozik a településen, amiért kü-
lön köszönettel tartozunk a lakosságnak, köszönjük a teher-
viselő képességükhöz mérten megfizetett adóforintjaikat.

Az eddigi felülvizsgálat során 127 olyan ingatlant ta-
láltunk, mellyel kapcsolatosan egyáltalán, tehát 2009-
ben sem terjesztettek be adóbevallást, mely átlagos
adózási összegek figyelembe vételével is 4 M Ft-ot meg-
haladó tétel csak 2012-ben. Ezen adózók adóelkerülő
magatartása méltánytalan az adójukat befizetőkkel szem-
ben, illetve nem szolgálja a település közösségének érde-
két, ezért bírság terhével és az adóhatóság számára nyit-
va álló 5 évre visszamenőleges adófizetési kötelezettség
megállapítással kell szembe nézniük.

Az építmény-és telekadó esetében kb. 4500-5000 be-
vallás várható, így a közigazgatási sztenderdek szerinti
ügyintézönkénti 600-800 ügyet súlyosan meghaladja az
adminisztratív teher. 2012.08.29. napjáig 1063, 2012. 10.
03. napjáig 1275 helyrajzi számhoz kapcsolódóan adtak
bevallást. A hirtelen növekedés annak tudható be, hogy a
Lazarét tulajdonosait a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
döntése alapján felszólítottam bevallás beadására. Minden
ingatlanhoz kapcsolódik telekadó bevallás, és ha felépít-
ménnyel rendelkezik, építményadó bevallás. Ahány tulaj-
donosa van az ingatlannak annyiszor kell szorozni a beér-
kező bevallások, és kimenő határozatok számát, ez okoz-
za a varható bevallások igen magas számát.

Az adókivetést a bevallások ellenőrzése és az ingatlan-
nyilvántartási adatok alapján végezzük. Az ingatlan-nyil-
vántartásban feltüntetett térmértéktől, mint közhiteles nyil-
vántartástól eltérni nem áll módunkban. A földhivatali nyil-
vántartásban szereplő területnagysággal vagy tulajdoni vi-

(Folytatás a 4. oldalon)
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szonyokkal kapcsolatos ügyekre vonatkozóan adóhatósá-
gunk nem rendelkezik hatáskörrel, azzal kizárólag a
Budakörnyéki Földhivatalhoz (1036 Budapest, Lajos u.
160-162. Levélcím: 1300 Bp. 3. Pf.213. Telefon: +36-1/250-
2570, +36-1/388-7956) lehet fordulni.

További újdonságot jelentett az adókivetésben, hogy a
felülvizsgálat során felszínre kerültek eddig nem adó-
zott területek, több millió Ft értékben.

2013-ra várhatóan elvégezzük a teljes revíziót, ami azt
jelenti a gyakorlatban, hogy a már bedolgozott adatok
alapján gombnyomásra indul az adóhatározatok kinyomta-
tása, és csak a további változások átvezetése lesz napi fel-
adat, a már benyújtott és feldolgozott adóbevallásokat nem
kell újra feldolgozni.

III. GÉPJÁRMŰADÖ

Köszönjük a befizetett gépjárműadókat.
A gépjármű adó fizetésének morálja, annak ellenére,

hogy némcsak adóhatósági bírságot, de rendőri intéz-
kedést, illetve a gépjármű kivonását is maga után von-
ja, nem kifogástalan a településen. A 2012. év során
több, mint 50 gépjárművet vonattam ki a forgalomból a
gépjárműadó fizetési kötelezettségek sorozatos elma-
radása miatt, mely a 2012. I. félévében befolyt gépj'ármű-
adó bevételen tükröződik, azonban a 2012. II. félévére ese-
dékes gépjárműadó ismét alatta marad az elvártnak, így
yjabb tömeges kivonások várhatóak. Kérjük, hogy ennek
megelőzésére, csatádi autójuk, motorjuk, munkaeszköz-
ként használt gépjárművük érdekében, legyenek szívesek
teljesíteni gépjármű adó fizetési kötelezettségüket, ameny-
nyiben annakmég nem tettek eleget.

A gépjárműadóra vonatkozóan idén jogszabályi válto-
zás nincs, azonban az év vége közeledtével felhívjuk azon
Tisztelt Adózók figyelmét, akik gépjárművüket év közben
eladták, hogy az eladó törvényi kötelessége és egyben jól
felfogott érdeke is az adásvétel bejelentése az Okmányiro-
dához. Ennek legegyszerűbb módja, ha az adásvételi szer-
ződés 1 eredeti példányát ajánlott levélként megküldi a
Pilisvörösvári Okmányiroda, 2085 Pilisvörösvár, Béke
u. 26. címére. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy ameny-
nyiben bármely okból a gépjármű átírása nem történik meg
december 31-ig, tehát 2013. január 1-jén az Okmányiroda
nyilvántartásában a korábbi tulajdonos szerepel, akkor a
2013. évi gépjárműadót is teljes egészében a korábbi tulaj-
donosnak kell megfizetnie. Ezen szabály alól mentesség
nem adható!

Ev közben annak keletkezik gépjárműadó fizetési kötele-
zettsége, aki év közben forgalomba helyez gépjárművet.
Ekkor nema következő év január 1-jétől, hanem a forga-
lomba helyezést követő hónap 1 -jétől kell a gépjárműadót
megfizetni.

IV. IPARŰZÉSI ADÓ
Az iparűzési adó előleg megfizetése településünkön

rendezett, fegyelmezett módon zajlott a 2012. évfolyamán,
így előirányzatunkat már teljesítettük. Köszönjük az ipar-
űzési adót befizető társaságoknak, vállalkozóknak a pon-
tos bevallásokat és kimagasló fizetési fegyelmüket.

Iparűzési adó revíziónk is folyamatban van, melyhez az
eddig elmaradt teljes nyilvántartást elkészítettünk a telepü-
lésen tevékenységet végző gazdasági társaságokról és
egyéni vállalkozókról.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
U(XXI. törvény (Tao. tv. ) 26. §-ának (10) bekezdése szerint
a kenős könywitelt vezetö belföldi illetőségű adózónak és a

külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adó-
évi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. E
rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az
adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított ár-
bevétele nem haladta meg a100 M Ft-ot.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.
tv. ) 2. számú melléklet ll/A/2/c) pontja szerint a társasági-
adó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére
történő kiegészítésére kötelezettvállalkozónakahe/y/'/par-
űzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata sze-
rint az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés
összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszere-
sített nyomtatványon az adóév utolsó hónapjának 20. nap-
jáig kell bevallást benyújtania.

Vagyis december 20-a a bevallás benyújtásának és az
adó megfizetésének határnapja. (nyomtatvány letölthetö
honlapunkról, vagy átvehető személyesen ügyfélszolgála-
ti irodánkon)

V. VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
Minden változást 15 napon belül be kell jelenteni,

minden adótípusra vonatkozóan, mely az adózó érdekét is
szolgálja. Kérjük, hogy a változások bejelentésének a té-
ves adókivetések elkerülése érdekében tegyenek eleget.
A lakosság együttműködését előre is köszönjük.

VI. PAPÍR ALAPÜ ÜGYINTÉZÉS

Elektronikus ügyintézésre nincs mód, ezért minden
bevallást/beadványt személyesen ill. postai úton papír ala-
pon kérünk megküldeni Adóhatóságunk részére.

Víl. ADÓBEHAJTÁS
Szerződét kötöttünk a Juristas Követeléskezelő Kft-

vel, akiknek történő követelés átadást a felhívó levelekben
is kilátásba helyezzük. Eddig 15 követelést adtunk át,
2012. 10. 30-ig további kb. 80-90 követelest kívánunk átad-
ni. A Kft. díja követelésenként 2500 Ft+AFA, melyet a sa-
ját 10%-os sikerdíjukkal együtt hajtanak be számunkra, és
sikeres behajtas esetén még ez az összeg is megtérül. Mi-
vel adóhatóságunk csak a nagyobb összegű, illetve az
idegen (más hatóság részére behajtandó) követeléseket,
adja át behajtásra, ügyintézőink továbbra is végeznek be-
hajtási, végrehajtási feladatot is.

VIII. FELLEBBEZÉS, FELUGYELETI
INTÉZKEDÉSIRÁNTI KÉRELEM

2012-ben adóhatósági jogkörben kiadmányozott hatá-
rozat ellen egyetlen fellebbezés érkezett, melyet nem talál-
tam megalapozottnak, így továbbítottam azt felettes szer-
vemnek. A Kormányhivatal a fellebbezést elutasította és
határozatomat helyben hagyta.

Hatályos adórendeletünk felülvizsgálata iránt egy kere-
!em érkezett a Kormányhivatalhoz, aki adórendeletünk fe-
lülvizsgálata után sem alkotmányossagi, sem törvényi ag-
gályt nem állapitott meg, rendeletünket a hatályos szabá-
lyozáshoz igazodónak ítélte, ezért felügyeleti intézkedést
nem rendelt el.

Köszönjük a lakosság türelmét, befizetett adóját, és
kérjük további együttműködését településünk fenntart-
hatósága és mindannyiunk érdekében.

Tisztelettel és köszönettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

jegyző
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Tisztelt Pilisboros'enői Pol árok!
Bizalmukat most van alkalmam

megköszönni.
Kevéssé ismerjük egymást, an-

nak ellenére, hogy már több mint
fel évtizede itt élek, így a helyhez
kötődö problémáink és örömeink,
céljaink minden bizonnyal azono-
sak.

Alig vagyok túl az eskütételen,
értelmetlen lenne nagy ígéreteket
tennem. A teendőkről azonban ma
is azt gondoiom, mint két éwel ez-
előtt. (www.hunyaeva.hu) Bízom
abban, a november 10-i közmeg-

hallgatáson már konkrét dolgokról
is be tudok Onöknek számolni.

Sokan mondták anno, hogy
Hunya Eva "halálra" van ítélve,
mert egyedülvan. Ezt akkor is vitat-
tam, mondván: az én csapatom a
falu. Ma is ezt gondolom, és azt is,
hogy ebben a helyzetben több
mint felelőtlenség egymás ellen fe-
szülő táborokat verbuválni. Az "ön-
kormányzás" értelme nem a hiva-
tal, nem a testület, hanem a válasz-
tók összességének akarata, annak
képviselete.

Nincs más út: meg kell egyez-
nünk, hogy egy közösséget alkos-
son képviselö-testület és a falu.

Most úgy látom, a legsürgetőbb,
hogy tiszteletet és toleranciát tanul-
junk és gyakoroljunk a mindennap-
okban, hogy mindenki jól érezze
magát a falunkban.

En ezen leszek, bár Buckingham
és Coffman szerint: "Az emberek
nem változnak túl sokat. Nem érde-
mes idöt vesztegetni arra, hogy pó-
toljuk, ami hiányzik. Próbáljuk in-
kább kihozni belőlük azt, ami ben-
nük van. Az is épp elég nehéz"

Hunya Eva
Független képviselő

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

19/2012. (X. 2.) (hatályos 2012. 11. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 17/2011.

(XI. 9.) Onk. számú rendeletének módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a helyi Onkormányzatokról szóló 1990.
évi D<V. törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás, és Magyarország hetyi önkormányzatairól szó-
10 2011. évi CD(XXIX. törvény 49. § (2) 51. § (2) 53. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az
alábbi rendeletet alkotja a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiak-
ban .. R. ") módosítására.

1. §A R. 10.§ (1) b) pontját és 71. § (1) b) pontját, il-
letve R. 3. számú függelékének 2. pontját a képviselő-
testület hatályon kívül helyezi.

2. §AR. 18. § (2) bekezdésének "első szerdájára"
szövegrésze ,, utolsó keddjére" szövegrészre módosul.

3. §AR. 19. § (3) bekezdésének "Onkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában" szö-
vegrész "Pilisborosjenöi Polgármesteri Hivatalban"
szóvegrészre módosul.

4. § A R. 39. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki.
,,A polgármester a képviselő-testület döntéshozata-

lából kizárja azt a képviselőt, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkor-
mányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati kép-
viselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati
képviselő javaslatára a képvisető-testület dönt. A kizárt
önkormányzati képviselőt a határozatképesség szem-
pontjából jelenlevőnek kell tekinteni. Amennyiben a
képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelen-
tési kötelezettségét elmulasztja a személyes érintettség-
hez kapcsolódó szavazás megkezdéséig, a polgármes-
ter a mulasztó képviselő következő 3 havi tiszteletdíját
megvonja. Amennyiben a képviselő választási ciklusá-

ból kevesebb, mint 3 hónap van hátra, vagy a képvise-
lő a mulasztást követően 3 hónapnál rövidebb időtarta-
mig tölti be a tisztségét, 120. 000 Ft-ig terjedő rendbír-
sággal sújtja a polgármester."

5. § (1)A R. 2. függelékének 6. ) pontja helyébe az
alábbi 6. ) pont lép:

,, 6.) Heves László képviselő
lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Patak u. 19."

(2) A R. 2. függelékének 5.) pontja helyébe az aláb-
bi 5.) pont lép:

,, 5.) Hunya Eva képviselö
lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Olga u. 20."

(3) A R. 2. függelékének 4.) pontja helyébe az aláb-
bi 4. ) pont lép:

,, 4. ) Windisch László képviselő
lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincellér u. 9."

(4) A R. 2. függelékének 3. ) pontja helyébe az aláb-
bi 3.) pont lép:

.. 3. ) Rafai József Tiborné képviselő
lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Kossuth tér 1."

(5) A R. 2. függelékének 7.) pontja helyébe az aláb-
bi 7.) pont lép:

.. 7. ) Varga István Csaba képviselő
lakcím: 2097 Piiisborosjenő, Budai út 16."

6. § A R. 4. számú függeléke hetyébe az alábbi 4.
számú függelék lép:

"4. számú függelék
A képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak

nevsora

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
1. Varga István Csaba elnök

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Budai út 16.
2. Hunya Éva tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Olga u. 20.
3. Windisch László tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincellér u. 9.
4. Simon Ákosné külső tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, AporVilmos u. 14.
5. Piros Ferenc külső tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1

(Folytatás a 6. oldalon)
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MŰSZAKI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
1. Szirtes Gergely elnök

lakcím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 12
2. Varga István Csaba tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Budai út 16.
3. Windisch László tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vinceller u. 9.
4. Rafai József Tiborné tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Kossuth tér 1.
5. Slosár Károly külső tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Mester u 8.
6. Tóth Attila külső tag

lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 80.
7. Zsitnyányi Attila külső tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa u. 10.

HUMÁN BIZOTTSÁG
1. Hunya Eva elnök

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Olga u. 20.
2. Rafai József Tiborné tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Kossuth tér 1.
3. Windisch László tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Vincellér u. 9.
4. Bódy Gézáné külső tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Fenyő u. 2.
5. Majerné Horváth Anita külsö tag

lakcím: 2097 Pilisborosjenő llona u. 19."

7. § (1) AR. 6. számú mellékletének a) pontja helyé-
be az alábbi a) pont lép:

"Az Önkormányzat képviselőinek havi képviselői
alapdíja a közszolgálati tisztviselőkröl szóló 2011. évi
CXCIX törvény szerinti illetményalap 1,44-szerese
(2012-ben 38. 650 Ft közszolgálati tisztviselői illetmény-
alappal számolva havi 55. 656 Ft).'

(2) A R. 6. számú mellékletének b) pontja helyébe
az alabbi b) pont lép:

,, Az Onkormányzat képviselő-testülete bizottságai-
nak havi külső bizottsági tiszteletdíja a közszolgálati
tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti il-
letményalap 0,65-szerese (2012-ben 38. 650 Ft köz-
szolgálati tisztviselői illetményalappal számolva havi
25.200 Ft).

8. § Jelen rendelet 1-4. §-ai 2013.01.01. napjától
lépnek hatályba.

9. § Jelen rendelet a 8. §-banszabályozott kivételek-
kel 2012. 11.01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.

Paksi Imre

polgármester
Hegedüsné

c/r. Hovánszki Tímea
Jegyzö

<f.

BELSÖ ELLENÖRZESI
PÁLYÁZAT

Pilisborosjenő Község OnkormányzatánakKépvise-
lő-testület pályázatot hirdet a 2013. és 2014. költségve-
tési évben az önkormányzat és intézményei belső el-
lenőri feladatainak ellátására.

A pályázati feltételek, az ellátandó feladatok, a pá-
lyázathoz csatolandó dokumentumok a www. pilis-
borosjeno.hu honlapon részletesen megtekinthetők.

A megbízás határozott időre 2013. 01. 01. napjától
2014. 12.31. napjáig terjedő időre szól, a Ptk. 483.§ (1)
bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondás, vala-
mint 2 hónapos felmondási idővel történő rendes fel-
mondás kikötésével.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megbízási díjra vo-
natkozó ajánlati összeget.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 11. 15.
napján 12.00 öra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.decem-
beri képviselő-testületi ülés.

A pályázat benyújtásanak helye: A pályázatokat
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Potgármesteri
hlivatala Jegyzőjének címezve zárt borítékban postai
úton, vagy személyesen lehet benyújtani. A borítékon
fel kell tűntetni az alábbi szöveget: "Pályázat belső el-
lenőri feladatok ellátására". Határidőben benyújtott pá-
lyázatnak azt kell tekinteni, amely legkésöbb a határidö
utolsó napján postára adtak.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást Hegedűsné
dr. Hovánszki Tímea jegyző nyújt személyesen vagy te-
lefonon munkaidőben. (tel: 06 26 336-387).

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

GYEP ESTERIP LY T
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete az állatok védelméről és a kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. tv. (továbbiakban: Atv.)
48/A § (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiak-
ban"Éltv.) 19. § (1)-(2) pontja alapján pályázatot hir-
det gyepmesteri feladatok ellátására a 2013. és
2014. költségvetési évben.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, az ellá-
tandó feladatok, a pályázat formai és tartalmi köve
telményei, valamint az elbírálási szempontok a
www.pilisborosjeno.hu honlapon részletesen megte-
kinthetőek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. no-
vember 8. délelőtt 12.00 óra

Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2012.
decemberében tartandó képviselő-testületi ülése.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosí-
tást nyújt: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyzö
személyesen vagy telefonon munkaidőben. (tel:
26/336-387)

A pályáztató fenntartja a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogat.

Pilisborosjenői

^ Hírmondó
PII.ISBOROSJENŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT HFVATALOS IAPJA
Felelős kiadó: Pilisborosjenö Köy.ség ÖakormanyyAta

Tipográfia és nyomdai munkak: Római Bt.
Megjelcnili: havonta, 1300 példányban.
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Idén is szokás szerint július elején is-
mét indiánok gyűltek össze a Missziós
Ház udvarán, hogy változatos programok
mellett újra apacsként, sziúként, maya-
ként és inkaként legyünk együtt egy nagy
törzs..

A tábor ez évi tematikáját a zene és
a művészet összhangjára építettük!

Az indián kultúra olyan értékeket, tu-
dást, erkölcsi tanítást képvisel, amely eb-
ben az internetes, facebookos világban
nagyon fontosnak tartunk megmutatni a
gyerekeknek.

A táborban 80 gyermek és 15 felnőtt
élt együtt 4 indián törzsben, két észak-
amerikai (Sziú, Apacs) és két dél-amerikai
(Maya, Inka).

Nagy örömünkre idén is elfogadta
m'eghívásunkat a Los Andinos zenekar,
megalapozva a tiét zenei tematikáját most
az első napon jöttek, segítségükkel pánsí-
pot készítettünk. Természetesen a zenélés
sem maradt ki a programból, hangszer
bemutató és ismértető után csodálatos
dél-amerikai dallamokon keresztül élvez-
hettük a ,, Miért köpköd a láma" című ze-
nés mesét!

A táborban a felnőttek és a gyerekek
családokat (törzseket) alkottak, kicsik és
nagypk együtt dolgöztak, egymásra figyel-
ve. Elhettük egy másik nép életét, betekin-
tettünk tárgyi kultúrájába, hagyományaiba,
megismertük az indiánok természethez fű-
ződő ősi tiszteletét, emberi értékeit. Az indi-
ánok mindennapi életét követve a gyere-
kek, a törzsfőnökök és a segítők is indián
nevet választottak maguknak. Minden
törzs kifestette a sátrát, egyénenként a ru-
hákat, fejdíszt és kiegészítőket készítettek,
gyöngyöt fűztek, agyagoztak, íjat, nyilakat
és harci eszközöketkészítettek, lovagoltak,
Mercedes vezetésével, új elemként alkot-
hattak a gyerekek tussal és krétával. A tá-
borban felhasznált anyagok (lenvászon
agyag, papírok), mind atermészettel való
szoros kapcsolatra hívtákfel a figyelmet. A
gyerekek közösségként, törzsenként éltek,
ahol ségítették egymást, együtt dolgoztak,
játszottak, befogadták-elfogadták különbö-
ző betegségű társaikat. Délutánonként
zöldséget, gyümölcsöt ettek, és ami a leg-
fontosabb, sokjáték, játék és játék!

A tábor a kisebb törzsi és testvér
,, háborúkat" eltekintve egyetlen nagy "el-
lenséggel" harcolt a HőSÉGGEL! Á nagy
meleg miatt szinte napontaváltoztatni kel-
lett a programokon, a gyerekek védelmé-
ben idén nem mentünk kirándulni, így a
tágas területre szervezett játékok Jövő év-
re maradnak. A tábor észak-amerikai ven-
dége Tűzhozóróka, feketeláb indián, aki a
tábor területén is érdekessé és izgálmas-
sá tudta varázsolni a napunkat bemutató-
val, tárgyakkal és játékokkal

A hőségjó közösség építőnek is bizo-
nyult, naponta többször élveztük a hideg
vizes locsolás áldásait, játék, móka, kaca-

gás, sikítás. Pár perc alatt megszárad-
tunk és kezdtük újra és újra.......

A hét zenei programjának sikerét há-
rom dél-amerlkai zenész személye, tudá-
sa, türelme és gyerek szeretete garantál-
ta, Zea Javier és Rocío Mayoría a kezde-
tektől segítő kezet nyújtott a táborok
megvalósításához. Idén Javier elhozta
nekünk két zenész társát German
Huarachi Garciát és Samuel Vedia-
Martinezt, akik már az indián nevükkel el-
nyerték a gyerekek szimpátiáját. Javier-
Amarú-kígyó, German-Huascar-kötél és
Samuel-Tupanqui-hirnök, szóvivö.

A héten két nap jöttek a kis indiánok-
hoz, kedden törzsenként megmutatták a
hangszerek ritmusos használatát, egy
kecsua dalt is tanítottak nekünk és hogy
a zenei élményt fokozzuk, még táncol-
tunk is hozzá! A zenéfés és a táncolás
után együtt frissültünk fel az udvaron a
hideg víz alatt.

Csütörtökön a kecsua dal átismétié-
se ütán fantasztikus meglepetésként egy
ősi szertartás részesei lehettünk. Amíg
Huascar felöltözött a szertartáshoz,
Tupanqui előkészítette a zenét és a hang-
szereket, Javier bevezette a 80 tátott szá-
jú gyereket a kultúrájuk lényegébe, elő-
készítve a szertartás megértését. Csodá-
latos élmény volt!

A tábor zárónapján a gyerekek beöl-
töztek a ruháikba, az arcukra harci mintá-
kat festettünk, felvették a fejdíszüket és a
fegyvereiket. A szülők megnézhették a
héten készített tárgyakat, alkotásokat,
sátrakat, totem oszlopokat.

Szokásunkhoz híven ez évben is fel-
vonultak az indián törzsek a falu uteáin,
az önkormányzat előtti parkolóban
Túzhozó róka Teketeláb indián közremű-
ködésével, tánccal és énekkel mutattuk
meg milyen sok kis, és nagy indián lakik
Pilisborös-jenőn!

A nagy hőség és egyéb körülmények
miatt sajnos korábban indult el a felvonu-
lás, mint a rendőrséggel és a Polgárőr-
séggel egyeztetett időpont. Ezért ez úton
is megkövetem Gyetkó Tibor Körzeti
megbízottat és a Polgárőrség tagjait, akik
a szabadnapjukat és munkájukat áldoz-
ták fel a tábor biztosítása érdekében!

A táborba visszatérve megvendégel-
tük a szülőket pince hideg friss gyümöl-
csökkel, zöldségekkel és ásványvízzel.

A IV. Indián tábor zárásaként minden
kis indián megkapta az emléklapot, haza
vihették a ruháikkal, fejdísszel, ékszerrel,
fegyverekkel és az alkotásokkal. Remé-
lem szép és hasznos élményekkel gazda-
godtak.

Minden törzsfőnöknek, segítőnek és
támogatónak köszönöm, ahogy az indián
imában áll: "ott álltatok velem a tűz köze-
pén"

Köszönet a Kevélyhegyi Söröző ve-
zetőjének Kishalmi lldikónak és munka-

társainak Oregláki Nikolettnek, Schraufné
Jutkának, Pápai Noéminek és Tóth Eszter-
nek, hogy egy héten át közel 100 ember
ellátásáról gondoskodtak friss, finom éte-
lekkel, kitűnő kiszolgálással és türelem-
mel!

- Törzsfőnökök:
Apacs törzs - Ludasi Bendegúz, tábor

előkészítés
Sziú törzs - Takácsné Papp Erika, sátor

és ruhaszabás,
Maya törzs - Bereczkiné Szendrey Éva -

szervezés, emléklapok ké-
szítése, payilonok

Inka törzs - Sági Zsolt, Ij és fegyverké-
szítés

- Segítők:
- Kormos Mercedes-szervezés, képző-

művészeti vezető
- Rocío Mónica Mayoría Quinteros -

szervezés, tanácsok, tárgyak, szőttes
- Pálvölgyi Viktória - Apacs
- Takács Klaudia - Sziú
- Bereczki Melinda, Bereczki Tünde -

Maya
- Nagy Nikolett - Inka
- Kovács Bence, Rózsa Bertold - aktuá-

lis segítségek
Babai Gabriella - tábor előkészítés,

Köszönet atámogatásokért:
- Meditop Kft. - támogatás

Sidló Ferenc - támogatás
-Tűzhozó róka - Feketeláb indián, ru-

ha, életmód, pipa bemutató, játékok,
- Paksi Imre - a táborhely engedélyezé-

se,
- Mendöl Krisztina, Temleitnerné Kósa

Zsuzsa - sátor és ruhaszabás
- Hartyányiné Judit - sátoroarrás
- Küller János - padok és asztalok biz-

tosítása
- Német Nemzetiségi Tájház - padok és

asztalok biztosítása
- Pilisborosjenőért Alapítvány - padok

és asztalok biztosítása
- Varasdy Viktor - lovagoltatás
- Polgárőrség - a felvonulás biztosítása
- Körzeti megbízott, Gyetkó Tibor - a

felvonulás biztosítása
- Takács Árpád - totemoszlop javítás
- Falugondnok Kft. dolgozói - táborhely

előkészítés
Zárszóként küldöm minden kedves ol-
vasónak a IV. Indián Tábor mottóját:

AMA SUA, AMA KELLA, AMA LLULLA
(Légy becsületes, Légy igazságos,

Légy szorgalmas)
Jövőre várok minden kis indiánt a jubi-

leumi V. Indián táborba!
Az Indián táborok képeit és videó

anyagát megnézhetik a
http://indiantabor-pbj. blogstop. com/

internetesoldalon!
Tisztelettel:

Szabóné Ludasi Eva
szolgálatvezető
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2012. szeptember 8-án szombaton Piliscsabán a
Sportcsarnokban ünnepélyes keretek között zárult az
I. Amatőr Olimpiai Játékok sportrendezvény soro-
zat. Az éremosztóval egybekötött záróünnepély ésbál
lezárta és értékelte a Pilis-Buda-Zsámbék térség több
településéről érkező versenyzők eredményeit.

A rendezvény 2012. július 7-től minden hétvégén
más-más helyszínen (6 helyszín) rendezte meg verse-
nyeit 11 sportág 16 versenyszámában. Közel 800 ama-
tőr sportoló, mozdult meg az Amalimpia kapcsán. Az
érmeket a dobogós versenyzők a záróünnepélyen
megjelenő Olimpiai-Világ- és Európa-bajnok olimpiko-
noktól vehették át. Martin.ekJános. (4xVilágbajnok, Eu-
rópa-bajnok, 2x01impiai-bajnok Öttusázó), - ki öröm-
mel vállalta el a sportprogram feletti védnökséget- és
Marosi Adám (SxVilágbajnok, SxEuropa-bajnok, 10x
Magyar bajnok, Olimpiai bronzérmes Ottusázó) együtt
gratuláltak az Amalimpia győzteseinek.

A résztvevők szórakoztatásáról a hloliday Sporttánc
Egyesület, a Budapest Honvéd Aerobic csapata, vala-
mint az Ungardeutsche Jungs gondoskodott. A jelen-
lévők megtekinthették az Amalimpia versenyeiről ké-
szült összefoglalót, s együtt tapsolhattak a Londonban
érmet szerző magyar sportolók teljesítményéről ké-
szült kisfilm láttán.

Engerth Csaba a rendezvény szervezője és csapa-
ta ezúton isköszönetet mond mindazoknak, kik segí-
tették - bármilyen formában is - a rendezvény megva-
lósulását és hittek abban, hogy a sportolás öröme a
mai rohanó világban is összetartó erő lehet.

Aki utólag is szeretne megismerkedni az Amalimpia
rendezvény-sorozatával az kattintson a www.amalim-
pia.hu veboldalra.

Pilísborosjenöi teníszsíker a
2012. évi Amalimpián

Pilisborosjenő színeit képviselve Simon Judit 2.
helyezést ért el a 2012. Évi AMALIMPIA Játékok ke-
retében teniszsportágban.

Befejeződött az I. Kistérségi Nyílt Amatőr Olimpia, az
Amalimpiai játékok.

Július 7-től kezdődően minden szombaton, a térség
különböző településein 11 sportág 16 versenyszámában
mérhették öszsze magukat a sportolni vágyók. A rendez-
vénysorozat alatt közel 800 fő próbálta megszerezrii az
egyéni illetve csapatgyőzelmeket. A legnépszerűbb a kis-
pályás labdarúgás volt, emellett népszerű volta súlylökés,
kislabdahajítás és a 7 méteres rúgóverseny is. hlatalmas
küzdelem folyt a röplabda, kézilabda, kosárlabda mérkő-
zéseken. Uj sportbarátságok kötődtek az asztalitenisz, fal-
labda és tenisz versenyek helyszíneih. Az idősebb gene-
ráció képviselői a sakktáblák mellett folytattak csatákat.

A Játékok során Pilisborosjenő színeit tenisz sportág-
ban Simon Judit képviselte, aki nehéz versenyben, kitartó
játékával 2. helyezést ért el a női mezőnybén. Juditot a
szintén pilisborosjenői teniszedző, Lengyel Máté készítet-
te fel a versenyre.

AzAmalimpia hatására új sportolói közösségek alakul-
tak, s nagyon sok embernek sikerült megadni a kezdő
lendületet, mely a sportolás és az egészséges életmód fe-
lé vezet.

A eseménysorozat fővédnöke Martinek János, Olimpi-
ai (2x) - világ (4x) és Európa (1x) bajnok öttusázó, a Ma-
gyar Diáksport Szövetség alelnöke a Nemzetközi Diák-
sport Szövetség tagja. Védnökök a kistérségi települések
polgármesterei voltak.

Az eseménysorozat méltó lezárásaként szeptember 8-
án a piliscsabai szakiskola sportcsarnokábjan lesz a záró-
ünnepély. Ennek keretében kapják meg'a dobogósok
megérdemelt érmeiket.

Gratulálunk a sikerhez!

á

IA

A G4S, a világ vezeto biztonsági szolgáltatásokal
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb szín'
számos eszközzei, a nap 24 órájában biztosítja az Oi
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy
távfelügyeleti szoigáltatásainkkal a lehető legnagyo
tonságban érezhesse magát.

ivfelügyeleti csattakozás, halasztott fízetési konstrukció
iihárítás, komoiy műszaki háttér
kivonulás az ország egész területén
i, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
lontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
vezmények, konstruktív megoldások, rugaimasság

irendszereink már 990 Ft-tól e

Itatási akcióink igény-
;eresse kollégáinkat a
W kék számon, vagy
^hu, g4s, com e-mail

Erre az oldalra ei
nagy szükség

G4S Távfelügyelet - Bi:
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Felhívjuk a Tisztelt Lakók fi-
gyelmét, hogy a fűtési szezon-
ban csak olyan anyagokkal fűt-
senek, amelyek nem okoznak
környezeti károkat, nem ront-
ják Pilisborosjenő levegőjének
minőségét. Ilyenek a gáz- és fa-
tüzelés. Ne dobjának a tűzre
itmanyag palackokat, gumi és
műanyagféleségeket, rétegelt
falemezeket, mert ezek égése-
kor az egészségre különösen
veszélyes anyagok kerülnek a
levegőbe. Ugyeljenek kémé-
nyeik, kazánjaik, fütőberende-
zéseik biztonságos működésé-
re. Különösen fontos, hogy kö-
dös, szélcsendes időben inkább
a gázfűtést helyezzék előtérbe.
Ilyenkor kerülni kell a kerti
hulladékok égetését is. Elvez-
zük együtt Pilisborosjenő egye-
dülállóan tiszta levegőjét!

:^,
w-f

2097 Püisborosjarii, F6 út 16.
06-26-33fr028/130
06-30-596.7573
wwwjnuvhaiE.oilUhoBM^&.bu
nfoimuvhaz^miail. com
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November 10-én Képviselő-testületi ülés kereté-
ben Közmeghallgatást tartottunk a Művelődési Ház
nagytermében, alapvetően az elmúlt időszakban tör-
tént változásokról szóló tájékoztatás jegyében.

A polgármesteri beszámoló kitért a következő té-
mákra:

. az Onkonnányzat készpénz-állománya:
kerekítve 2012. aug. 21-én: 20 m Ft

szept. 19-én: 61 m Ft
okt. 1-jén: 76 m Ft
okt. 9-én 63 m Ft
nov. 20-án: 60 m Ft volt
a napi nyilvántartás szerint.

. a 2012. évi költségvetés bevétel/kiadás foösszege:
525. 213.000 Ft nagyságú a rendeletünk szerint,
amelyből működési bevéteVkiadás 425. 690. 000 Ft
és felhalmozási kiadás 99.523.000 Ft, amelynek
99. 425. 000 Ft részét terv szerint hitelből kellett vol-
na biztosítani, de hitelfelvételre nem került sor.
Ennek,ellenére egyrészt bemházásjellegű kiadása-
inkjelentkeztek pl: útépítési és pályázati tervdoku-
mehtációkra költöttük. E mellett a Falugondnok
Kft. nagyobb költségfelhasználással működött,
mint azt a költségvetése megengedte. Ezért július
24-től kezdődően megszorító intézkedéselg-e ke-
rült sor. A Kft. végelszámolása jelenleg folyik, a
beszerzett eszközöket az önkormányzat átyeszi, és
egy gondnoki csoportot hoz létre saj"átállományá-
ban. Az idei évtől az építmény- és telekadó besze-
dése most már a hatályosjogszabályok alapján tör-
ténik. Az átállás miatt a beszedés elhúzódik.

. Képviselő Testület: Augusztus-szeptember hó fo-
lyamán az addigi képviselők, egy kivétellel, le-
mondtak. Az új testület feladata lesz a gazdálko-
dás stabilizálása és a bevételnövelő lehetőségek.
feltárása.

. Területfejlesztés: A település fejlődési irányát ki-
jelölő településrendezési dokumentumok felül-
vizsgálata jelenleg zajlik és a készülő Szabályozási
Terv és Helyi Epítési Szabályzat jó alapot ad a vál-
lalkozási területek kialakításának is. Ettől elte-
kintve jelenleg a fejlesztési terüle):ek közművesíté-
se vegyes képet mutat. Az Önkormányzat partner
a beruházási folyamatokban, de mindig csak a vo-
natkozójogszabályok betartásával, és vitás esetek-
ben akár bíróság előtt is vállalva képviseljük a he-
lyes álláspontot. Tapasztalat az, hogy a lakóingat-
lan állomány bővítését szolgáló belterületbe voná-
sokra épülő projektek jelenleg a válság miatt stag-
náló állapotban vannak.

. Belterületi utak állapota: amíg más lehetőség
nem adódik, a szilárd útburkolat kiépítésére hitelt
kell felvennünk. A meglévő utak állaga évről-évre
romlik és a romlással a karbantartás nem tud lé-
pést tartani. Ma már 10 utcára rendelkezünk en-
gedélyezett kiviteli tervekkel.

. Szennyvíz-tisztító: a település fejlesztésének je-
lenleg korlátot szab a szennyvíztisztító állapota,
kapacitása. Pályázati forrás megszerzésén dolgo-
zunk és a környezetvédelmi Felügyelőség felé egy
szennyezés-csökkentési ütemterwel is elkötelez-
tük magunkat.

. Általános Iskola: aíözoktatás országos átszerve-
zéséből adódóan iskolánk Igazgatónője új felada-
tot vállalt tankerületi igazgatóként Borsod megyé-
ben. Uj pályázatot kell kiírnunk, de annak kiérté-
kelése már várhatóan nem a mi feladatunk lesz.

A beszámoló után kérdések és válaszok követ-
keztek. Többen szóvá tették az új adórendeletnek az
itt lakók és az üdülőtelek tulajdonosok között kü-
lönbséget tevő kitételeit. Felmerült kérdésként,
hogy ki a felelős a Falugondnok Kft. gazdálkodásá-
ért, ki rendelte, ki vette át a munkát. A kérdésre a
választ az új képviselőkből megalakult vizsgáló bi-
zottság fogja megadni. Többen kifejezték csalódott-
ságukat a képviselők lemondása és a közmeghallga-
tásról való távolmaradásuk miatt. Kérdés hangzott
el az állattartási rendeletünk módosításáról, melyre
a jegyző válasfeolt. A Bécsi úti járda hiányát is szóvá
tették. Az annak idején átutalt önkormányzati tá-
mogatást visszakérjük, vállalva az átkelő megvalósu-
lásának napirendről történő levételét. Az erdei
utakról tiltsuk ki a gépjármű közlekedést táblákkal.
Egyik felszólaló élesen bírálta a lemondott képvise-
lők munkáját és felkészültségét, majd a megjelent
választópolgárokat és a polgármestert vonta kérdő-
re. Élőszóban is előadta a már szórólapokról ismert
érveit és álláspontját a falu fejlesztési lehetőségeíről,,
a bankhitelből fínanszírozott közművesítés előnyös
voltáról. A felvetéshez csatlakozott a következő
hozzászóló is, elítélve az önkormányzat 2010. óta
végzett tevékenységét hangsúlyozva a polgánnester
ténykedése elleni kifogásait. A közmeghallgatás to-
vábbi részében főleg e téma körül hangzottak el
hozzászólások pro és kontra egyaránt.

Az érdemi felvetésekre, kérésekre az elkészült
jegyzőkönyv alapján a hivatal referensei írásban vá-
laszolni fognak.

Paksi Imre
polgármester

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

2012. augusztus 1-jén lépett ha-
tályba a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Kormány-
rendelet legújabb módosítása,
mely leginkább az ebtartókat érin-
ti.

A számos változás közül az

egyik legfontosabb a kutyák köte-
lezo chipes megjelölése. 2013. ja-
nuár l. -től négyhónaposnál idő-
sebb ebeket már csak elektronikus

transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve lehet tartani. (Aíegjegy,-
zés: A 11/2011. (IX. 7. ) sz. Pilis-
borosjenői önkormányzati rende-
let értelmében a község minden
kutyájának már jelenleg is mikro-
chipes megjelöléssel kell rendel-
keznie.)

Az új előírások értelmében kis-
testű ebeknek (20 kg-ig) legalább
10, közepes testűeknek (20-40kg)
15, nagytestűeknek 20 m2 területet

kell biztosítani a jövőben. Változ-
nak a kikötve tartás szabáiyai is.
lüstestű ebet legalább 4, közepes
testűt 6, nagytestűt 8 méteres esz-
közzel (lánc, kötél, stb.) szabad
csak megkötve tartani.

Az új szabályozás alapján fon-
tos megemlíteni, hogy a kutyák
küllemének megváltoztatása cél-
jából füícsonkítás nem, csak fa-
rok-kartítás lesz végezhető, az is
csak az állat 7 napos koráig. Szin-
tén újdonság, hogy az eb (vala-

. . R .

mint a macska és görény) kölykö-
ket nyolchetes korukig kötelező
lesz anyjukkal tartani, a hím sziá-
mi harcos halakat pedig úgy kell
elhelyezni, hogy azok egymást, il-
ietve a tükörképüket ne láthás-
sák.

A módosított kormányrende-
let értelmében tilos gerinces álla-
tot kör alapú kalitkában vagy
gömb alaku akváriumban tarta-
ni, és a felnőtt áilatoknak leg-
alább 30 literes űrtartahnú tér

jár.
Aki állatviadal szervezésében,

lebonyolításában részt vállalt,
idomított, részt vett, fogadott,
vagy akár területet bérbe adott,
az 150. 000 forintos .bírsággal szá-
molhat.

Az állatvédelmi bírság alap-
összege 15.000 forint, 10-es szor-
zóval számítandó az, ha valaki az

állat életét elfogadható ok vagy
körülmény nélkül oltotta ki, álla-
tot kínzott; az állat tulajdonjogá-
val, tartásával felhagyotí, az álla-
tot elűzte, eíhagyta, kitette.

Az ebek mikrochipes egyedi
megjelölése és központi regiszt-
rációja köz- és állategészségügyi,
állatvédelmi és közbiztonsági
szempontból egyaránt fontos,
hisz így az elveszett állatok köny-
nyen visszatalálnak gazdáikhoz,
és a felelőtlen ebtartók is felelös-

ségre vonhatók.

A jogszabály előírja azt is, hogy
minden állatorvosnak ellenőriznie

kell azt, hogy a hozzá bekerülő
kutyák rendelkeznek-e mikro-
chippel, és amennyiben nem, ezt
fel kell ajánlania az állat tulajdo-
nosának. Ha ehhez az állat gazdá-
ja nem járul hozzá, úgy az állator-
vosnak ezt jelentenie kell a kerü-.
leti üárási) Főállatorvosi Hivatal-
ban. A bejelentés alapján a hivatal
felszólítja az állattartót, hogy te-
gyen eleget kötelezettségének,
amennyiben ez nem történik meg,
úgy felelősségre vonható, megbír-
ságolható.

A külföldi példák alapján re-
mélhető, hogy amennyiben a ku-
tyák országszerte "személyi igazol-
ványhoz" jutnak, radikálisan csök-
kenni fog a kóbor állatok létszá-
ma. Az áilatvédők és a hatóságok
egyaránt bíznak abban, hogy a
mikrochipezéssel néhány éven be-
lül nem lesz olyan kutya, amelynél
nem lehet megállapítani, hogy ki
volt az utolsó gazdája, így elkerül-
hető lesz, hogy felelősségre vonás
nélkül utcára kerülhessenek az

ebek.

A mikrochipezésről itt olvashat
bővebben:

http://kockflkuíya .hu/egyediazon
osito. pdf

dr. Hatvany Gábor

. R . R .

kapcsolato$ törtérrésekrőt, az őntormány-
I, vétennényelról, tóz"
tajékozócfrwtoak:

önkormányzat webtej^a)

R .
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Szeretném tájékoztatni a szülőket
és az érdeklődőket az óvodában folyó
és már befejezett munkálatokról.
(2012. október)

Még augusztus hónap elején, a 3
éwel ezelőtt behelyezett műanyag
nyílászárók körül az utólagos javítá-
sok: "purhab" eltávolítás, vésés, vako-
lás, színezés megtörténtek. Az ehhez
szükséges anyagokat - rövid tárgyalá-
sok után - felajánlásként Tmnk Zsolt-
töl és a pilisvörösvári Terranova cég-
tőt kaptuk. Az épület mögötti bal-
esetveszélyessé váltjárdát is ki kellett
javítani, melyhez a gyprsbetont is a
fent említett vállalkozó adta.

A munkálatokat az önkonnányzat
áltat biztosított két szakember végez-
te et.

Közben megkezdődött a teraszok
javítása is. Két, egymást követő szom-
batra hirdettem meg a munkát, mely-
nek irányítója és lebonyolítója Seres
Olivér volt (saját profí munkagépeit
is hozta). Első alkalommal még csak
maroknyian érkeztek, de a másodikra
már összesen 13 szorgos férfi véste,
csákányozta, lapátolta, tömörítette
sittet majd a feleslegessé válót talics-
kázta a konténerekbe..

Az előző napi Nyárbúcsúztató ren-
dezvényünkből befolyt összegből
megint csak Trunk Zsolt felajánlása
alapján, akciós áron jutottunk egy
konténerhez, de mivel ez kevésnek
bizonyult, így néhány telefon után
Vincze Gábortól, Urömről egy ingye-
nes kOntenert kaptunk.

A'cs6/portokba és az előtérbe kihe-
lyezétt'gyűjtőedényekbe a szülők ki-
sebb-nagyobb összegeket helyez-
tek(nek) el, melyet nagyon köszö-
nünk^'íte sajnos be kellett, hogy lás-
suk ebből egyhamar nem fog annyi
összegyűlni, hogy a betonozást el-
kezdhessük.

Ekkor a MEDITOP-hoz fordultam
segítségért, ahol egy pillanatnyi gon-
dolkodás után jelentős összeget aján-
lottak fel. Ebből sikerül megvásárolni
az összes anyagot

A betonozást egy kőműves brigád
végezte, melynek költségeit György
Féler és családja állta.

A korlátot nem csak fel kell újíta-
ni, hancm a jelenlegi vízszintes léce-

zést függőlegesre kell átszerelni. Ko-
vács László apuka vállalta az ehhez
szükséges hegesztést, majd a lécek
átszerelését, melyet használt anyag
felhasználásával fog elvégezni.

Miután a beton megkötött sike-
rült a szintén egy szülő segítségével
olcsó, csúszásmentes, esztétikus já-
rólapot beszerezni.

Ismételten az önkormányzattól
kapott szakember végzi jelenleg a já-
rólapok lerakását. A már augusztus-
ban elkészült ablakpárkányokat is
ezzel a fagyálló csempével burkoltat-
tam le, ezzel is védve a felfagyás el-
len. (Sajnos valódi műanyag vagy fa
ablakpárkány beszerzéséhez komoly
anyagi forrásokra lett volna szük-
ség).

A fugázó anyagért az ürömi Szi-
lárd Csempe üzlethez fordultam,
ahol rövid tárgyalás után szinte fél
áron sikerült az anyagot beszerezni.
Ennek összege sem elhanyagolható.
A héten már a második terasz fugá-
zása is nagy valószínűséggel befeje-
ződik.

Kovács László az emeleten lévő
logopédiai szoba ablakára már fel is

szerelte azt a vasrácsot, mellyél most
már biztonságossá vált a helyiség. A
Mókus csoport ablakrácsa jelenleg
még készül, de napokon belül az is
felkerül. Az utcai bejárat mellett lé-
vő nagykapu fix rögzítését is ő készí-
tette el és szerelte fel.

Ugy tűnik, hogy most már csak ta-
vasszal, de ha az időjárás megengedi,
akkor lehet, hogy még idén elkészül-
het a motor és rollerpálya is, melyhez
a térkövet az önkormányzat ajánlotta
fel.

Az ehhez szükséges földmunkát is-
mét Trunk Zsolt gépeivel fogják in-
gyen elvégezni.

Ezúton szeretném mindenkinek
köszönetemet és hálámat kifejezni,
hogy így ismeretlenül is segítettek ne-
kem és szinte mindenki az első kéré-
semre valamilyen segítséget nyújtott.

I&rem Önöket, hogy a lelkesedé-
sük ne csökkenjen, mert munkánk
még lesz bőven, hogy a felnövekvő
nemzedék számára esztétikusabb,
biztonságosabb kömyezetet varázsol-
junk az óvodába.

Metzlemé Kutvölgyi Eszter

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

21/2012. (X. 30.) (hatályos 2012.11. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. évi tv. végrehajtásának szabá-

lyairól szólő 13/2004. (II. 15.) Önk. számú
rendeletének mődosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és. (2) bekezdésében
kapott felhatalmazas alapján az alábbi rendeletet alkotja
a 13/2004. (11. 15. ) Önk. számú rendeletének (a továbbiak-
ban "R.") modosításáról.

1. § A R. 2. számú melléklete törlésre kerül.

2. § Jelen rendelet 2012.11.01. napjan lép hatályba. Ki-
hirdetéséröl a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre
polgármester

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

PiUsborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

22./2012. (X. 30.) (hatályos 2012. 10. 31. napjától)
önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló
22/2011. (XII. 16.) Önk. számú rendelétének

módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illet-
ve a helyi adókról szóló - módosított -1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, a 6. § ában, valamint a 43. § (3) be-
kezdésé.ben, ületve a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az
önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan az
alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2011.
(XII. 16.) Önk. számú rendelet (a továbbiakban "R.") mó-
dosítására.

1. § A R; 12.§ (1) d) pontjából a "magánszemély" szö-
vegrész törlésre kerül.

2. § (1) A R. 40.§ 17. pontjának szövege a meglévő szö-
veg előtt kiegészül "az idegenforgalmi adó szempontjából"
szövegrésszel.

(2) a R. 40.§-a kiegészül az alábbi 50. ponttal:
"50. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lak-

címének nyüvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
5. § (2) bekezdése szerinti fogalom, mely szerint: annak a
lakásnak a címe, amelyben a polgár él."

3. § A R. 19.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi mon-
dattal:

"Amennyiben nem szerzett jövedelmet a teljes adóév-
ben vagy az év közben kezdett működni vállalkozás, a
törtév adatai alapján számított adóalap 12 hónapra ará-
nyosított összege az irányadó."

4. § Jelen rendelet l§-a és 2.§-a 2013.01.01. napjától
lépnek hatályba.

5. § Jelen rendelet a 4.§-ban szabályozott kivételekkel
2012. 10.31 napján lép hatályba. Kihirdetéséröl a jegyző
gondoskodik.

Paksi Imre
polgámiester

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselo-
testületének

23./2012. (X. 30.) (hatályos 2012. 10. 31. napjától)
szamu

önkormányzati rendelete
az állatok tartásáről

szólö 27/2004. (V. 15.) KT. számú rendeletének
módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete az 1990, évi LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésé-
ben, továbbá az Ötv. 11. §-ban biztosított jogkörében el-
járva, fígyelemmel az állategészségügyról szóló 1995. évi
XCI tv., az állatok védelméröl és kíméletéröl szóló 1998.
évi XXVIII. tv. és az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletröl szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdé-
sére az állatok tartásáról szóló rendeletét (a továbbiakban
R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A R. 1. §-ának "állattartás" szövegrésze helyé-
be a "nem haszonállat tartása" szövegrész lép.

(2) A R. l. §-a kiegészül a következő mondattal:
"A rendelet hatálya a haszonállat tartásra hem terjed

ki."
2. §AR. 2. § 4. és 5. mondata hatályátveszti.
3. § (1) A R. 3. § (1) a. ), b.), e.) és d.) pontja hatályát

vesztí.

(2) A R. 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.
4. § A R. II. és III. fejezete, a 4-6. §-ai hatályukat vesz-

tik.
5. §AR. 7. § (1) bekezdése hatájyát veszti.
6. § A R. 8. § (1) bekezdésének 2. mondata hatályát

veszti.

7. § A R. 10. §-a hatályát veszti.
8. §A R. 21. §-a hatályát veszti.
9. § Jelen rendelet 2012. október 31. napján lép hatály-

ba. Kihirdetéséröl a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedüsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

Pilisburusjcnői

Hírmondó

hgsfi
f.s^W^IÍ



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

^

Néhány mondatban szeretnék be-
számolni a Tűzoltó Egyesület ez évi
eddigi munkájáról.

A tavalyi évben 125 éves egyesület
egy jól sikerült tűzoltó nappal ünne-
pelte születésnapját. Az ünneplés
után folytatódtak a dolgos napok.

Sajnos ez az év anyagi szempont-
ból nagyon rosszul indult. Túl azon,
hogy az önkormányzatunk csökken-
tette a támogatását, a tűzoltóság or-
szágos átszervezése miatt megszűnt a
Fővárosi Önkormányzat támogatása
is, ami éves szinten 600-800 ezer Ft
kiesést jelent. Ezt az összeget műkö-
désre tudtuk fordítani, így a felszaba-
dult pénzből telt fejlesztésre is. Hogy
a baj ne járjon egyedül, az Országos
Katasztrófa védelem idei pályázatán
eszközökre, illetve autójavításra le-
hetett igényt benyújtani. Sikerült a
maximális támogatást elnyernünk,
amit sajnos a mai napig nem kaptuk
meg. A nagyobb támogatásra azért is
szükségünk lenne, mivel ez évtől a
katasztrófa védelmi feladatokat is el
kell látnunk. Szerencsére még üres
tank miatt nem maradt el a kivonu-
lás.

Üröm községtől méltánytalanul
kevés, mindössze 200 000 Ft támoga-
tást kapunk, holott vonulásaink fele,

(volt olyan év amücor több) Urömbe
volt.

Bevételeink pótlására tűzoltó
ügyeletet és egyéb munkákat válla-
lunk.

Májusban a Tűzoltó nap fővárosi
rendezvényén vettünk részt, ahol az
országban az önkéntes tűzoltók kö-
zül az elsők között kaptuk meg az
önálló beavatkozásra a jogosultsá-
got. Bemutatónkat megtekintette
Pintér István belügyminiszter, aki
gratulált a csapatunknak.

Június elején részt vettünk egyik
ausztriai testvéregyesületünk 120
éves jubileumán. Ismét meg kellett
állapítanunk, hogy az állam, az ön-
konnányzat, a lakosság mennyire el-
ismeri az önkéntesek önzetlen mun-
káját eszközökkel, anyagiakkal. Há-
romszor jobb felszereléssel, kisebb
lélekszámú területet látnak el, keve-
sebb vonulással. Idehaza ezt a támo-
gatottságot, megbecsültséget mi
annyira nem érezzük.

Júliusban részt vettünk országos
versenyen. Az első forduló tapaszta-
latai után, a másodikban mind a lá-
nyok, mind a fiúk jól szerepeltek.

Mindannyiunk sajnálatára au-
gusztusban lemondott a parancsnoki
tisztről ifj. Komlós Tibor, akit sem-

milyen rábeszéléssel nem tudtunk
maradásra bími. Ezúton is köszönjük
az eddigi munkáját. Az új tűzoltó pa-
rancsnok Tasi Tamás, aki a Fővárosi
Tűzoltóságnál dolgozik. A közgyűlés
az eddigi tisztségviselőket megerösí-
tette, így a parancsnok helyettes Ki-
rály Dávidra több munka hárul.

Tűzoltó ügyeletet tartunk a falu
rendezvényein, most éppen a faluka-
rácsonyra készülünk fenyőkivágással
és díszítéssel, amit rendszeresen a
tűzoltók végeznek.

Épp a napokban volt egy tűzeset a
faluban, ahol egy olyan ház vülanyóra
szekrénye gyulladt ki, amelyiknek pár
éve a tetőszerkezete már leégett.
Most is sikerült a fővárosiak kiérke-
zése előtt a tüzet eloltani, akikre már
csak a tűzvizsgálat maradt.

Ügy gondolom látszik mekkora
szükség van a helyi tűzoltókra. Kér-
jük, hogy támogassanak minket anya-
gilag, erkölcsileg, hogy önként vállalt
veszélyes munkánkat a falunk érde-
kébe tudjuk végezni.

Minden kedves falubelinek tuz-
mentes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog újévet kívánok az egyesület tagjai
nevében:

Heves László
elnök

Megbízható védeiem a pliis
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáttatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb szfnvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzei, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

/felügyeietí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
Ihárítás, komoly műszaki háttér
ivonulás az ország egész terütetén
elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktfv ügyfél
>ntúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
ezmények, konstruktfv megoldások, rugalmasság

rendszereink már990 Ft"tó! elérhetőek!

:atási akcióink igény-
iresse kollégáinkat a
t kék számon, vagy

hu. 4s.com e-mail

Erre az oldalra egyszer még
nagyszüksége lesz!

G4S Távfelügyelet - Bizíonság - Érték
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Az előző ciklus végén ( 01 ) az előző testül 180
millió kp-t, 56 milliós ingatlan agyongyarapodás gy
38 milliós elnyert pályázato (am már 50%-os 1 é-
szültségben volt) és további orr teremtéshez s úk é-
ges előkészített megállapodásoka (aláírás elő a-
gyott az előző Képviselő Testúlet az utódokra.

Az előkészített forrást remt s lényege az v It,
hogy a fejlesztési területek tulajd nosaival úgy " a o-
dott meg az Onkormányzat, o a fejlesztésre sz' t e-
rület felét leadják az Onkorm yzatnak és enne fe é-
ben maga az Onkormányzat végzi el a közműve. tést,
alakítja ki az utakat. Ezzel e erulhető lett vol a az
olyan eset, mint pl. a Lazarét fejle ztés, ahol a t j o-
nosok nem tudnak megegyezni gymással ez által f j-
lesztés csak nagyon lassan és a a hatósag szerin n m
jú minőségben halad. A fejlesztés k az Onkorm/ yr at

saját forrásából, illetve hitelváll lá^ sal gyorsan m k"d-
hettek volna ezzel jelentős ingatlan bevételre te et-tt
volna szert az Onkormányza , amiből finanszíroz i e-
hetelt volna a további tejlödést.

AY előkészített és végst'di m an lévö megá la )-
dások természetesen nem lettc - a áírva az új te ü et
döntésének következtében, viszon a pénz elfogy t. A
lehetőségek tovatűntek azok al a épvisclőkkcl együ t,
akikre a pbj.hu internetes ol al n dzt írta az egyi blo-
goló, hogy "elfogyott a pénz a e élhetési politi usok
elmentek".

Kormányunk meghatáro ta a 013-asköltsé et si
tumogatás mórtékét és eddig m 'g em látott elvo áso-
kat tervezett be az Onkormányzatc k számára. ' e 1-
dig ax ünkormányzal kasszájáb f lyt be az a to b i-
akban az alábbiak szerinl csökk n.

1. személyijövedelemad 8% olytbeeddiga a z-
sxába ezt teljesen elve ték, bár van ígéret, logy
egy részét az óvodai p d g'gusok támogat sára
visszakapjiik (az elvon s -5S-60 MFt)

2. a gépjármű adó 60%- 't elv nják (~l0-] 3 F )
3. az iparűzési adó 25%- t elv nják (-25 M
4. az iskola átvételével "-; álla i nem adja a t mo-

gatást (-65 MFt) viszont a technikai dolgozók
bére és egyéb juttatása, az épület fenntartás va-
lamint az oktatashoz szükséges infrastmktúra
állagmegóvása Onkormányzati feladat maradt
(-30-35 MFt)

Osszességében a következő évben a községünk be-
v tele 170-190 Ft-tal csökken a kötelező kiadása pedig

ak 90 MFt-tal lesz talán kevesebb. Ehhez társulnak az
e últ 1-2 évben kialakult gazdálkodásból örökölt töb-
b kiadások, amiknek a lefaragása folyamatban van.

A szerintem átgondolatian, helyenként dilettáns
g dolkodás juttatta oda a községet, hogy a jelenlegi
O kormányzat az adórendszert átdolgozza.

Abban az esetben, ha az Onkormányzat nem eme-
li . bcvótelét elkcrüllietetlenül bekövetkezik, hogy
c. ' fbe jiit. Az illetékes miniszter a 95/1996. (VII. 4.)
K m. rendelet 1. §. értelmében pénzügyi gondnokot
je t'l ki. A pónzügyi gondnok a költségek minimalizálá-
s- al (szociális segélyek megszüntetése) reorganizációs
h 1 felvételével próbálja a gazdálkodást helyre rakni.
A ennyiben sxüksógcs az adósság rendező hitel kama-
t- a állami támogatast hívhat le (amit külön számlán
^ "'tenek és a tőketartozás után azt is ki kell fízetni).
H a gazdálkodás egyensúlyba hozására ez sem elég
a or a 11. §. (1) értelmében "működési támogatást
i'' yelhet az a helyi önkormányzat, amely aszámára
n t ó módon folyósított állami hozzájámláson és egyéb
ál a ni támogatáson túl asaját források maximális fel-
t' sa és a kiadások Ichetséges csökkentésére tett in-
t'. edések inellett sem képes a válságköltségvetésben
f alt kötelexő önkormányzati feladatok ellátására."

Az önkormáiiyzat saját forrása az adó. Ami azt je-
leii, hogy a törvéiiyi adó maximum kivetése és a ked-
v zmcnyck tcljcs elvonása mellett kell a gazdálkodást
n olclania, mert csak így hívhat le működési támoga-
t r.

A telsori)ltak miatt kellett az adó rcndeletet meg-
vdtoztatni.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Valószínűleg a Pilisborosjenői Hírmondóban meg-
jeleiit adóhcvallási ív helyett új kerül kiküldésre, mivel
közbcii a felügyeleti szerv egységes adóbcvallási nyilat-
kozatot tett kölelezové minden önkormányzat számára.

Az adórendelet a község lakosságának 95%-ára
tartalmax valamilyen kcdvexményt. Az építmény első
tinsználatbavétcle abban ax esetben is számít, ha azt a
liá/at álópítették vagy bovítettók, csak akkor nem érvé-
nycs, li;i teljesen elbontották a házat és egy teljesen újat
cpítettek helyette. A garáxs valamint a melléképületre
vonatkozó kedvezmény kimondja, hogy ezek a terüle-
tck csak 25%-kal adóznak, ami eddig nem volt. A nagy-
családosok alanyi kedvczménye átalakult rászorultság-
tiak megfelelő kedvezményre. A házas ingatlanok ese-
tcbcn 100% telekadó kedvezmény lett bevezetve.

Egy 100 m2 -es családi házban lakó nyugdíjas házas-

pár ahol van egy 40 m2 -es garázs, 20 m2 -es terménytáro-
ló as/faltos utcában van minden alapközművel ellátva
és a háza 30 éve épült, 1000 m2 -es telken. A 2012-es

adórendelet szerint az éves adója 31 600,- Ft. Az új
adórendelet szerint 23 OOO,- Ft, a kivetés alapja a 2012-
es rendelet szerint 100+40+20=160 m2, a 2013-as ren-

delet szerint 100 + (40/4) + (20/4) =115 m2. A 2012-es

rendclet szerint a helyben lakó 50% kedvezményt kap a

nyugdíjas 60%-ut viszont nem vonható össze, csak az
adózó számára kedvezől)b vehető igénytie. A 2013-as
szerint a 25 évnél idősebb házra 50% lárgyi kedvez-
mény, a nyiigdíjas 50% alanyi kcdvezmónyt kap és ösz-
szevonható az adó 80%-ig és nem kell telckadót fizetni.

A fiatal nagycsaládosok, akik új családi házban
laknak összközműves aszfaltozott utcában és ajövedel-
mük ineghaladja a kedvezmény igénybevételéhez szük-
sóges mértéket a rendelet és a törvény szerint egyéni
kezdeményezésre kérelemmel fordulhatnak a jegyző-
höz, aki a törvény értelmében mérsékelheti az adóju-
kat. Vagyis ők sincsenek ellehetetlenítve. Természete-
sen biztosan lesznek olyanok, akiknek nőni fog az adó-
juk, de az elvonások növekedésével szükséges az adó-
bevételek növelése ahhoz, hogy a Községünk életben
maradhasson.

Köszönöm a fígyelmüket.

Varga István
képviselő

a pénzügyi bizottság elnöke

(Az új adórendelettel kapcsolatban számítások
folynak, hogy miképpen lehetne még enyhíteni a lakos-
ság terheit.)

óü szok

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

A helyi adórendelet módosítása
után sok levél, észrevétel érkezett a
képviselőkhöz és a Hivatalba. Sokan
kérték írásuk Hírmondóban való köz-

lését. Mivel az összes kérésnek terje-
delmi okok miatt lehetetlenség eleget
tenni cngedjék meg, hogy pár sorban
összdbglaljam a panaszokat.

A legtöbb észrevétel az adóalap
mértékével, annak 1000,- Ft/nm/év-
szinten történő megállapításával kap-
csolatosan érkezett. Ez a mérték ter-

mészetesen akkor fizetendő, ha sem-
milyen kedvezmény nem tud igénybe
venni az aclózó. Ezek extrém esetek.

Nagyon kevés olyan tulajdonos van,
aki nem élhet egyetlen enyhítési lehe-
toséggel seni. A gyakoribb az lesz,
hogy 25-50-80%-os kedvezményt
vesznek majd igénybe. Ezt a magas
adószint mcgállapítást a jövő évre
v.lrtiató állami források csökkenése
niiatti tartalókképzés miatt gondoltuk
s/üksegesnek meglépni. Az adóala-
pot. ha nincs szükség a bevételi szint
l'enntarlására, csökkeiiteni fogjuk. Bz
letietsóges adóév közben is.

Sokan felvetették, hogy nem tud-
ják az cgész évcs adót egyszerre befi-
/etiii. Nein is kell! Az adót két részlet-
lien tavasszal és ősszel kell fizetni.

Lehet kérni részletfízetést, méltá-
nyossági elbírálást is a jegyzőtől.

Több panasz érkezett hozzánk az
üdülőtulajdonosoktól. Panaszaikat
megértjük. A testület nem kívánta
"büntetni" a Pilisborosjenői üdülő
tulajdonosokat. Az üdülő tulajdono-
sokra kivetett adó indoka: úgy ahogy
a Pilisborosjenőre bejelentett lakók-
nak, az üdülőtulajdonosoknak is hoz-
zá kell járulni valamilyen módon a
falu működtetéséhez. Körülbelül
úgy, ahogy a jelenlegi bejelentett la-
kóhelyükön teszik például a közös
költségen keresztül a lakóépület
fenntartási költségeinek finanszíro-
zására. Itt nálunk az üdülőtulajdono-
sokat terhelő adó mértéke lehet csak

a vita tárgya. A képviselők mérlege-
lik, hogy azok az üdülőtulajdonosok,
akiknek telkén építmény van, élhes-
senek valamilyen konkrét könnyítési
kedvezménnyel.

Ha műszakilag alkalmas a telken
lévő építmény lakhatás céljára és
költségkímélő módon megoldható
annak lakóépületté való nyilvánítása,
jelentkezzenek be ide, igényeljék az
Onöknek esetlegesen járó könnyíté-
seket, így kevesebb lehet a jövőre fi-
zetendő adójuk, mint kedvezmények
igénybevétele nélkül.

A nagycsaládosok a december 1 8-
i testületi ülésen is elmondták aggá-
lyaikat. ők elsősorban az cddig ré-
szükre megadott nagycsaládos ked-
vezmény megvonását, illetve szűkíté-
sét bírálták (eddig 60% kedvezményt
kaptak a 400, - Ft-os adóalapból). Az

új rendelet abban az esetben ad 50 %
kedvezményt részükre, ha a család
egy főre jutó jövedelme nem éri el a
minimál bér felét. Ennek az észrevé-
telnek a vizsgálata is folyamatban
van. A nagycsaládosok szeretnék, ha
a szociális szempontok jobban érvé-
nyesülnének az új adórendeletben. A
testület több szociális kedvezmény
épített be a rendeletbe, melyek egyi-
ke az alacsonyabb keresetű nagycsa-
ládosokra is vonatkozik (lásd fenti
50%-os enyhítést!), de a rokkantak
és öregségi nyugdíjasok számára is
nyújt enyhítést az új rendelet.

Többen hiányolták a helyi lakha-
tás okán járó kedvezmény megvoná-
sát. Ez benne van az új rendeletben,
mert helyi lakosnak kell ahhoz lenni,
hogy bármilyen kedvezményt igény-
be lehessen venni, csak nem kell ab-
ba az ingatlanba bejelenlve lenni,
melyre a kedvezményt kéri valaki.

A Testület sem gondolta, hogy el-
ső körben kifogástalan adórendelet
módosítást tud végrehajtani. A ren-
delkezésre álló idő rövidségc miatt
(október 2-án állt fel az új testület és
rengeteg elmaradt döntést kellett
meghozni) eleve számítottunk arra,
hogy nem tudunk tökéletes rendele-
tet alkotni. Bízunk abban, hogy a ja-
nuár 15-i testületi ülésen döiités szü-
lethet a módosítások elfogadásáról.

Köszönjük észrevételeiket.

Windisch László
képviselő

> >
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Tisztelt Ebtartó!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának közigazga-
tási területén az állatok védelmóről és kíméletéról szóló
1998. évi XXVIII. törvóny 42/B. §-a alapján kerül sor az
ebek összeírására a jogszabály által meghatározott tarta-
lommal.

Ajogszabály által lehetővé tett, a regisztráció lefolyta-
tásának'költségeit fedező ebregisztrációs díjat Polgár-
mesteri Hivatalunk nem veti ki, nem szed be sem a 2012.
évre, sem a 2013. évre vonatkozóan.

A települési önkormányzat az összeírás alapján az
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeírás-
kor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települé-
si önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabály-
változás miatt 2013. január 1-jétől a négy hónapnál ido-
sebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve
tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a mikrochip-
pel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál meg-
Jelöltetni. Az eb mikrochippel történő megjelölésének dí-
]a magában foglalja a chip árát, a beültetés díját és az
adatbázisba történő regisztráció díját.

A mikrochippel már korábban megjelölt, ám az adat-
bázisban nem szereplő eb adatait annak tartója köteles
2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltozá-
sa miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Az összeíró lap beszerzése és visszaküldése
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az EBOSSZEIRO

LAP-ot ebenkent kell kitölteni. A lap másolható, illetve
további lapok a Polgármesteri Hivatal Ugyfélszolgálatán
átvehetők,' továbbá letölthetők a http://www.kobanya.hu
oldalról is (főoldal/hirdetmények/ebösszeírás).

Amennyiben Ön nem tart ebet, kérjük, hogy az ezen
lap alján található nemleges nyilatkozatot töltse ki ésjut-
tassa víssza.

Az ebösszeíró lapot, illetve a nemleges nyilatkozatot a
Polgármesteri Hivatal részére 2013. január 31-éig kell
visszajuttatni

- levélben postai úton, vagy
- az ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtőládába dobva.
Együttmuködésüket köszönöm:

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzö

EBÖSSZEÍRÖ LAP Kitöltési útmutató

1. ponthoz: az eb tulajdonosa és az ebtartó lehet kü-
lönböző szemóly, ebben az esetben az

1. és 3. pontot is ki kdl tölteni.

2. ponthoz: az eb tartási helye eltórhet az ebtulajdo-
nos/ebtartó lakcímétől, ezért ezt a pontot minden esetben
ki kell tölteni.

3. ponthoz: abban az esetben kell kitölteni ha a tulaj-
donos és az ebtartó személye nem azonos.

4. ponthoz: az eb fajtáját a törzskönyv alapján, ameny-
nyiben nem rendelkezik törzskönywel, akkor az eb külle-
me alapján kell meghatározni. Meg nem határozható faj-
tajellegek hiányában "keverék" megjelölést kell beírni.

5. ponthoz: az adatokat a rendelkezésre álló doku-
mentumok és okmányok alapján kcll értelemszeruen ki-
tölteni. Ugyanez vonatkozik a 7-8-9. pontban foglaltakra
is. Az okmányokon szerepel a beavatkozásokat végző ál-
latorvos neve és kamarai száma, a megfelelő sorokba
ezek kerülnek.

6. ponthoz: az örökbefogadás ténye az eb származásá-
nak dokumentálása szempontjából fontos adat.

10. ponthoz: az eb veszettsége illetve megfígyelése és
veszélyes ebbé minősítése szempontjából nyilvántartandó
adatokat a megfelelő válasz aláhúzásával és az időpont
beírásával kell közölni.

Aláírás, illetve a nyilatkozó státusza: a megfelelő adat
aláhúzással jelölendő.

Ha a fenti adatok közléséhez szükséges okmány (oltá-
si könyv, mikrochip-beültetést, ivartalanítást bizonyító
okmány) elveszett, akkor a megfelelő sorba az "ELVE-
SZETT" szöveg kerüljön beírásra.

Ebben az esetben is közölni kell azonban a beavatko-
zást végző/okmányt kiállító állatorvos nevét és székhelyét.

Amennyiben a fenti okmányok közül valamelyik hi-
ányzik (nincs mikrochip beültetve, nincs ivartanalítva az
eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte
el a 4 hónapos kort), a "sorszám" sorba a "NINCS" szö-
veg kerüljön beírásra.

NYILATKOZAT

Alulírott .............................................. Pilisborosjenő -.............. "::;..-...--;;...;.-;;^"-';""::
szam alatti ingatlanra vonatkozóan kijelentem, hogy eb az ingatlanon nem található, az ingatlanban élő(k) ezen az in-
gatlanon ebet nem tartanak.
Pilisborosjenő, 2013.

Az ingatlan tulajdonosa, használója,
illetve annak hozzátartozója
(olvasható név és aláírás)
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lt cím:^^V^H?fr/| út/utca/köz/tér l^ szám

Ift

1
1
^

. §-s =

Itl
IS^
li^

^:s 4'^ u .S
íh -.w

o^ a""

IISi
.^^ s ^
^sss

l^

2-=

JilL
acl!li1

.2 ^s

II
li
i"§

II
II
^ ?

szam

Neve:

Lakcime: út/utca/kí'z/tér

Telefonszáma:

E-mail címe:

Hívóneve: <^^. ^'/^
Fajtája: ^VE/zá^
Törzskönwi száma:

Neme: (^^ ^/

Színe: ^fc^&f^-^frZ
Születés ideje: ^.00{?< Q3 ,C
A michrochip száma: ^^^Oű^, ff {O tl& ^42
Beültetés időpontja: ^^ f^ ,
A beültetést végző állatorvos neve: t^-c ̂ l^l, ^J^'fí (0-'^
Kamarai bélyegző száma: ^-^ 3 ^

Az örökbefogadás időpontja: 00 3^ 10 ff*

Az örökbeadó szervezet neve, székhelye: j^ ̂  ?^> ̂ T^. AJ

Az ivartalanítás időpontja: )./*^ ^*s3. (3,.
Az ivartalanítást végző állatorvos neve: ^ t10^. M4 á
Kamarai bélyegző száma: 3 ^
Az útlevél száma:

Az útlevél kiállításának időpontja:
,-\z úllevelct kiállító állatorvos neve:

Kamarai bélyegző száma:

Az eb oltási könyvének száma: , (Q^ ̂ - $"-y ^
Az oltási könyvet kiállító állatorvos neve: ^(^ ^f, ̂ , ̂  CXU-y (í ^f s^^
Kamarai bélyegző száma: ^>34íi/>{
Az eb utolsó veszettség elleni nltásának időpontja: g^,{^., o"*f. ̂ - 5
Az eb veszettség elleni oltásai során használt oltóanyag: (^fi, ' ^ {f^
Az oltóanyag gyártási száma: L.^ g'Q ̂  -~

em./ajtó

em./ajtó

fi

^SL^^I ftp^ /\

'".^
^i
w^
o^

Igen/nem,

Az oltást vegző állatorvos ncve: "Qfi^
Kamarai bélyegző száma: 2é> 3 ^
A veszettség szempontjából megfígyelt eb:
A megfigyelés kezdő és befejező időpontja: ^-
Az eb veszélyessé minősített? Igen/nem
Ha igen, akkor veszélyessé minősítés időpontja:

Hozzájárulok, hogy a fenti adatok az önkormáuyzati és az országos elektronikus adatbázisba bekerüljenek. Az adatok a
valóságnak megfelelnck.
Pilisborosjcnő, 2013.

Aláírás
Nyilatknzatot adó státusza: ebtulajj^fiQQ.g/ebtartó

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Tájékoztatás a járási hívatalok hatáskörébe
ellátásokról

és az építéshatósági tevékenységről

cr-a w

1. A helyi és terülcti közigazgatási rendszer teljes szervc-
zetí megújítása. a struktúra átláthatóbbá tótele érde-
kcben 2013. január 1-jével kialakításra kerülnek a fő-
városi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi ke-
rületi) tüvatalai.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel össze-
függő töi-vényck módosításáról szóló 2012. évi XCIII.
törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivata-
lokról szóló 2] 8/2012. (VIII. 13. ) Korm. rendelct
alapján 2013. január 1-tol:

1 a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiak-
ban: jegyző) helyett a járási (fovárosi kerületi) hi-
vataljár el az alábhi - a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)
hatálya alá tartozó - támogatások megállapítása
tárgyában:
. alanyijogú ápolási díj és-fokozott ápolási szükség-

letre tekintettel megállapított ápolási díj,
. időskorúakjáradéka,
. alanyi és normatív jogcímen megállapított köz-

gyógyellátás,
. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

2 ajegyző és a városi gyámhivatal helyett ajárási hiva-
tal szakigazgatási szerveként felálló járási (fovárosi
kerületi) gyámhivatal jár el - a továbbra is jegyzői
hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támo-
gatás, valamint óvodáztatási támogatás kivételével -
valamennyi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás,
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó ható-
sági intézkedés.

3 a jegyzö jár el továbbra is a 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendcletben meghatározott gyámhatósági
hatáskörök tekintetében:

. a gyámhatósági ügyekben megkcresésre környe-
zettanulmányt készít,

. megállapítja a gyermek rcndszeres gyermekvédel-
mi kedvczményre való jogosultságát,

. megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt,
tartásra kötelcs hozzátartozó kiegészítő gyermek-
védclmi támogatásra való jogosultságát,

* megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jo-
gosultságot,

. cllátja a törvényben vagy kormányrendeletben
hatáskörébe utalt egyéb gyermckvcdelmi és
gyámügyi feladatokat.

4 Ajárási (fovárosi kerülcti) hivatalok által megálla-
pítandó szociális és gyermükvédelmi pénzbeli cllá-
tásokkal összefüggő egycs jogszabályok módosítá-
sáról szóló 352/2012. (XII. 13. ) Korm. rendelet át-
meneti rendelkezései alapján 2013 januárjában

még a települési önkormányzatok folyósítják az cgyes
ellátásokhoz kapcsolódó - 2012. december hónapra
járó - támogatási összegeket.

2. Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendclctek
módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16. ) Korm. rendclet
34. §-a módosította az építésügyi és az építés-felügyelc-
ti hatóságok kijelöléséről és működési fcltételeiről szó-
ló 343/2006. (XII. 23. ) Korm. rendeletet, mely az első
fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános
építésügyi hatóságként az építmények, építési tevc-
kenységek tekintetében a járásszékhely, vagyis Pilis-
vörösvár települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Pilisborosjenő közigazgatási területére vonatkozó épí-
téshatósági kérelmek tehát 2013. január 1-jétől a Pilis-
vörösvári jegyzőnél terjeszthetők el.

Pilisborosjenő, 2012. december 20.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzö

Reichel J6aefMavel6dcsi Hiz és Ktnyvtár
2097 PilisborosjenB, Fi út 16.
Tcl. : 06-26-336-028/130 Mobil: 06-30-596-7573

Honlap: muyítaz. lijsboros'e o.hu e-maií: fibjyinyvhazía'tímajL^om

.l.S,..szs!mfeat,.. i.4..te
A MAGYAR KULTÜRA NAPJA ALKALMÁBÓL
PÜZZLE KIÁLLÍTÁS ÉS KIRAKÓ VERSENY

. 4 f8s csapatok, családokjelentkezését váguk!
. A feladat: maximum 3 óra alatt egy ^ ~>

500 darabos puzzle kirakása
Az előnevezéseketjanuár 17-ig várjuk!

.? .}9.,.szofflbat,J7"to.,
..MiRÖí. SZÓL A B1BLIA7-

l"' Folytatóáik Dr. Vankó Zsuzsanna,
a Sola Scriptura Telológiai Föiskola tanárának elöadássorozata

.U,..Bé.8.tfifc...l§.ora;.
I-' KERSKESTÁNCHÁZ

21. hétfő, 14 óra:

"Hétmérföldes Csizmában"
Országos mesevetélkedő I. fordulója

25,ESPjsU.6oi3; BÜTYKÖLDE
Parsangikfa.asfitódés

************

UÁmELŐZETES:
, eentekj. 8 ora: Farsangi táncház a Kerekes Együttessel

9, szombat, 20ora: Sváb farsangi tatyu&-bál
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PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pitisborosjenő
Fő út 16

2097

Iktatószám: K-2012-KMOP-4.6.1
11. -0011046/136
Budapest, 2012. december 20.
Tárgy: Ertesítés tartatéktistárót
történő támogatásról
Egyéb iktatószám:

Tisztelt Pátyázó!

Az Uj Széchenyi Ten/ Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyujtott. "Meseyölgy. ovoda-. ÉPÍtés -.Zöldmezős Beruházás Pilisborosjenőn"című^
KMOP-4. 6^-11-2012-0003 jelű, tartaléklistán szereplő pályázatávaf 'kapcsolatban
örömmel értesítjük arról, hogy lehetőség nyílt pályázatának tamogatására.
Tájékoztatjuk, hogy a ROP IH vezetője az ön pályázatát a bírálati folyamat
eredményeképp korábban 200 000 000 Ft összegű támogatasra"

r es e a i ak sz int.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének

28/2012. (XII. 18. ) (hatályos 2012. 12. 19. napjától)
önkormányzati rendelete

szociális ellátásokról szóló
5/2012. (III. 7. ) rendelet módosításról

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok szociális cólú tuzifavá-
sár[áshoz kapcsolódó kiegészítő támogatasról szóló
59/2012. (XI. 28. ) BM rendelet 2. (1) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról szófó
5/2012. (III. 7. ) rendeletét (tuvábbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:

1. § A R. 17. §-a kiegészül az alábbi (3)-(4) bekezdés-

2. § (1) A rendelet 2012. december 19-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyző a helyben szoká-

sos módon gondoskodik.

Paksi Imre
polgármester

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

sel:

(3) A belügyminiszter mindenkori rendelete alapján a
szociális célú tűzifa rászorultság jüvedelmi i'eltét-
eleit a 13.§ (1) bekczdésc hiitáro/./.a nicg.

(4) A támogatás meg;illapílása során clonvben kell ré-
szesiteni az

- aktív korúak ellátására

- idoskorúak j;íradékár;i
- adósságkezclcsi szolgáltalásra
- lakásfenntarlási lámoeatásra

jogosult igénylőket.

Pilisborosjeno Község Önkormányzata Képviselő-
testületének

29/2012. (XII. 18. ) (hatályos 2013. 01. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
4/2006. (IV. 20.), 3/2005. (II. 28.), 23/2005. (XI. 11. ),
4/2006. (IV. 20. ), 16/2006. (XII. 22.), 10/2007. (XII.
21.), 3/2009. (I. 16.), 14/2009. CVIII. 28.), 19/2009.
(XII. 18. ), 12/2010. (XII. 21. ), 3/2012. (II. 15. ) Kt.

rendelettel módosított 3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-
testületc a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló ] 997. évi XXXI. tv. IV fejezet 18. ~§-a, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térí-
tési díjáról szóló 29/1993 (II. 27. ) Korm. rendelet alapján,
az élclmezési normákról és térítési díjakról szóló 3/2005.
(II. 28. ) Kt. rcndeletét - a továbbiakban: R. - az alábbiak
szerint módosítja:

1. § A R. 1. §-;i az alábbiak szerint módosul:

"Ncttó nyersanyag norma meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvíí Ovoda esetében:

Napi háromszori étkezés 308,- Pt/fő/nap
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt étkezés

200,- I?t/fő/nap
62,- Ft/fő/nap
46, - Ft/fő/nap

320, - Ft/ío/nap

(1) Német Ncmzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola esetében:

Napi háromszori étkczés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt étkezés

441, -Ft/fő/nap
277, - Ft/fő/nap
101,-Ft/fő/uap
63,- Ft/fo/nap

308, - Ft/fő/uap"

2. § A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Térítési díj meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda esetében:

Napi háromszori étkezés 372, - Ft+AFA/fő/nap
Napi kétszeri étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna

Intézm. dolgozói felnőtt ebéd 483, - Ft +AFA /fő/nap
Felnőtt vendég ebéd 609, - Ft+AFA /fő/nap

317,-Ft+AFA/fő/nap
246, - Ft+AFA /fő/nap

71,-Ft+AFA/fő/nap
55,-Ft+AFA/fő/nap

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola esetében:

Napi háromszori étkezés 639, - Ft +AFA /fő/nap
Ebéd 398, - Ft+AFA /fő/nap
Tízórai 151,- Ft+AFA /fő/nap
Uzsonna 90, - Ft +AFA /fő/nap
Intézm. dolgozói felnőtt ebéd 483, - Ft+AFA /fő/nap
Felnőtt vendég ebéd 609, - Ft +AFA /fő/nap"

3. § (1) A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, ha-
tályba lépésével egyidejűleg a 12/2010. (XII. 21. ) és a
3/2012. (II. 15. ) Kt. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a jegyző a helyben szo-
kásos módon gondoskodik.

Paksi Imre

polgármester
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

jegyző

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének

27/2012. (XII. 18.) (hatályos 2013.01.01. napjától)
önkormányzati rendelete

a Képvisclő-testület és szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 17/2011.

(XI. 9.) Onk. számú rendeletének módosításáró]

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testületc a helyi Onkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (2) 5]. § (2) 53. § (1) bekezdé-
sében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi ren-
deletet alkotja a képviselő-testület és szervei Szer/ezeti

és Mííködósi Sxabályxalának (a továbbiakban "R.") mó-
dosítására.

1. § A R. 24. § (1) tiekezdése kiegészül az "amennyi-
ben a képvisclők cs a tanácskozásijoggal résztvevők nem
kívánnak hoxzászólni." szövegrésszel.

2. § A R. 3. sxámú mellékletének I. rész 1. pont h) al-
pontjában a " 15441276-8411-321-13" szövegrész helyére
a " 15441276-8411-325-13" szövegrész kerül.

3. § A R. 3. számú mellékletének I. rész 1. pont 1) al-
pontjában a "1174200]-15441276-00000000" szövegrész
helyébe a "l 1784009-1573466-00000000" szövegrész ke-
rül.

4. § A R. 3. számii mellékletének I. rész 1. pont m) al-
pontjának 2) pontja törlésre kerül.

5. § A R. 3. számú mellékletónek I. rész 1) pontjíi töi
lésre kerül, helyébe az alábbi 4) pont lép.

Száma Szakfeladat mcgiicvezé.se

890 441 Közcélú foglalkoztatás
890 443 Egyéb közfoglalkoxtatás

370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítás elhelyezés
381 101 Települési hull. összetevőinek válogatása
381 103 Hulladék begyűjtése, szállítása
411 000 Epületépítési projekt szervezése
412 000 Lakó- és nem lakó épület építése
421 100 Ut, autópálya építése
429 900 Egyéb máshová nem sorolt építés
581 100 Könyvkiadás
581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680 002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750 000 Allat-egészségűgyi ellátás
813 000 Zöldterület kezelés
841402 Közvilágítás
841 403 Város és községgazd. szolgáltatás
842 421 Kozterület rendfenntartás

862 101 Háziorvosi alapellátás
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862 231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862 240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
869 041 Nővédelmi és családvédelmi ellátás
869 042 Ifjúság-cgószségügyi gondozás
881 011 Idősck nappali ellátása
889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889 921 Szociális étkeztetés

889 922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
960 302 Köztemető fenntartás és ü/emelt.

841 112 Onkorniányzati jogalkotás
841 114 Országgyűlésiképviselőválasztásokhoz

kapcsolódó tcvékcnységek
841 115 Onkormányzati képviselőválasztásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841 116 Országos, települési es terülcti k.isebbscgi

öiikormányzati választásokhoz kapcsolodó
tevékenységek

841 117 Európai parlamenti képvisclőválasztáshoz
kapcsolódó tevékünységek
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841 118 ()rszágos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek

841 126 Onkormányzatok igazgatási tevékeiiysége
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése;

adóellenőrzés

841 191 Nemzeti ünnepek programja
841 192 Kiemelt állami és önkorm. rendezvények
842 155 Onkormányzatok m.n.sorolt nemzetközi

kapcsolatai
842 421 Közterület rendjének fenntartása
841 901 Onkormányzatok, többcélú kistérs. társulá-

sok elsz.
841 906 Finanszírozási műveletek
841 907 Önkormányzatok elszámolásai a ktgyetési

szerveikkel

890 301 Civil szervezetek működési támogatása
882 111 Aktívkorúak ellátása (Rendszeres szociális

segély)
.SS2 111 Rendelkézésre állási támogatá..
W2 112 Ttlőskorúak járadéka
SS2 113 l.akásfenntartási támogatás normatív alapon
Sh2 114 T-fclyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882 115 Apolási díj alanyi jögon
882 116 Apolási díj méltányossági jogön
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Ovodáztatási támogatás
882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882 122 Atmeiieti segély
882123 Temetési segély
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmitámogtás
889 967 Mozgáskorlatozottak közlekedési

támogatása
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli

ellátások

882 129 Etkezési térítési díj kedvezmény
882 201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés

6. § (1) A R. 3. számú mellékletének l. számú mellék-
letében a Polgármesteri Hivatal Szervezeti felépítéséből a
gyámügyi, hagyatéki és szociális ügyintéző törlésre kerül,
mellyel egyidejűleg az anyakönywezető és személyügyi
referens elnevezése hagyatéki, gyámügyi anyakönyvi és
személyügyi ügyintézőre módosul, illetve a szabálysértési,
belügyi igazgatási és birtokvédelmi ügyintéző elnevezése
belügyi igazgatási, birtokvédelmi és szociális ügyintézőre
módosul.

(2) A R. 3. számú mellékletének 1. számú mellékleté-
ben a Polgármesteri Hivatal Szervezeti felépítéséből az
Epítéshatóság szervezeti egység és a 2 fő építéshatósági
ügyintéző törlésre kerül.

(3) A R. 3. számú mellékletének 1. számú mellékleté-
ben a Polgármesteri Hivatal Szervezeti felépítéséből a va-
gyongazdálkodási és beruházási ügyintéző törlésre kerül.
helyette műszaki ügyintéző kerül feltüntetésre.

7. § Jelen rendeltít 2013. 01. 01. napján lép hatályba. Ki-
hirdctéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

Pilisborosjenői

Hirmondó
PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
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Felelős kíadó: Pílisborosjenő Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenifc havonta, 1300 példányban.
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IVIegbízható védelem a pilisi r
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat n'
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb szfnvor
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az On és
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy rie
távfelügyeietí szolgáltatásainkkal a tehető legnagyobb
tonságban érezhesse magát.

ávfelügyeletí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
ieihárítás, komoly műszaki háttér
kivonulas az ország egész területén

zi, elismert háttér, Magyarországon 18. 500 aktfv ügyfél
pontuság, áiiandó, közvetten ügyfélszolgálat
ávezmények, konstruktív megoldások, rugaimasság
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altatási akcióink igény-
keresse kotlégáinkat a

.44 kék számon, vagy
o@?hu. 4s. com e-mail

Erre az oldalra eg^
nagy szüksége
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