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Tisztelt Polgárok!
Tisztelt Adózók!

Az alább megjelenteteíí, az adóztatási feladatokról
szóló felhívásról már 2008. január hónap első felében a
plakátokon történt kifüggesztéssel, illetve szórólap formá-
jában az ingatlanokon lévő postaládába történt.kézbesítés-
sel minden adózó állampolgár értesülhetett.

A felhívásban foglalt határidő már több héttel is el-
múlt, azonban a feladat fontossága és az önkéntes jogkö-
vetés erősítése érdekében az újság hasábjain is tájékoztat-
juk a Tisztelt Lakosságot az adóztatási eljárás felülvizsgá-
latáról.

Kelt, Pilisborosjenő, 2008. január 21.

Tisztelettel: dr. Busai György sk.
jegyzö
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Ertesítem Pilisborosjenő Község lakosságát, hogy
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2007. december 20-án megtartott ülésén, a település
adózási eljárásának teljes körű felülvizsgálatát rendelte el.

Felhívom a község Tisztelt Adózóit, hogy a helyi adók-
rólszóló 21/2002. (XII. 31. ) KTszámú önkormányzati ren-
deletben foglalt adónemek (építményadó, telekadó és helyi
iparűzési adó) tekintetében, valamint a helyi idegen forgal-
mi adó és a talajterhelési díj vonatkozásában az eddig meg-
tett adóbevallásukat leelleftőrizni, az elmulasztott adóbe-
vallási kötelezettségüknek pedig 2008. 'anuár hó 20. na "á-
ig maradéktalanul szíveskedjenek eleget tenni!

Az adóbevallási kötelezettségét nem, vagy nem ponto-
san teljesítő, illetve a változás bejelentését elmulasztó adó-
zó, természetes (magán) személy esetén 100 OOO,- Ft-ig
egyéb személyiséggel rendelkező (Bt, Kft, egyéni vállalko-
zó, Rt. stb. ) adózó esetén 200 OOO,- Ft-ig terjedő mulasztá-
si bírsággal sújtható.

Az adózással kapcsolatos további információ és nyom-
tatvány kérhető a Polgármesteri Hivatalban az ügyfél foga-
dás ideje alatt személyesen, és telefonon a 26/336-028-as
telefonszám 21-es mellékén.

A jogkövető tisztességes adófizetők megbecsülése ér-
dekében, a helyi adózást megkerülni akarók elleni szigorú
fellépés közös érdekünk!

Tisztelettel kérem az esetleges mulasztások pótlását, il-
letve mindenki ellenőrizze le a korábban tett helyi adó adó-
bevallásának tartalmát, és ha szükséges, akkor 2008. január
hó 20. napjáig módosítsa azt!

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Pilisborosjenő, 2007. december 27.
Tisztelettel: dr. Busai György sk.

jegyző
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisborosjeno Község Önkormányzat képviselo-testületének
1/2008. (1. 18.) Kt. reEdelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemu vízmubol
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fízetendő díjak megállapításáról,

a díjalkalmazás feltételeirol szóló
a 2/2007. (W. 4.) Kt., az 5/2006. (IV. 20. ) Kt. és az 1/2006.

(II. 28.) Kt. rendeletekkel módosított,
2/2005. (II. 28.) Kt. rendelet módosííásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-testüle-
te (továbbiakban: képviselő-testület) az árak megállapításá-
rólszóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg csatornamű használatáért fízetendő díjak-
ról és a díjalkalmazás feltéteieiről, az önkormányzati tulajdo-
nú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi
csatornamű használatáért fízetendő díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 2/2005. (II. 28. ) Kt. rendele-
tét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l.§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rende-

let l.számú melléklete kerül.

2.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-

delkezéseit 2008. február hó 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon

a jegyző gondoskodik.

KüllerJános sk.
polgármester

dr. Busai G}
jegyzc

Kihirdetve: 2008. január 18. napján.
dr. BusaiGyörgy sk.

jegyző

1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
1/2008. (1. 18. ) rendeletéhez

"l. számú melléklet a 2/2005. (II. 28. ) Kt. rendelethez.

1. § (1) Pilisborosjenő Község területén a Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt. (Vác) által közszolgáltatásként biztosí-
tott ivóvíz szolgáltatás díját, a mindenkor hatályos, az ágazati
miniszter által kibocsátott "az állami tulajdonú közüzemi víz-
műből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú köz-
üzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról" szóló ren-
delete alapján megállapított hatósági ár szerint kell megfizet-
ni, a szolgáltató által kibocsátott számla alapján.

(2) a vízterhelési díj kiszámításának módját és mértékét
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény
rendelkezései alapján megállapított hatósági ár szerint kell
megfízetni, a szolgáltató által kibocsátott számla alapján.

2. § (1) A Pilisborosjenő Község Onkormányzat tulajdo-
nát képező, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác) keze-
lésében lévő a csatornamű által biztosított szennyvízelvezetés
és tisztítás díja:

a) a lakossági fogyasztók részére 265,- Ft/m3 + Áfa
b) a nem lakossági fogyasztók részére 293,- Ft/m3 +Afa"

s

Pilisborosjeno Község Onkormányzat képviselo-testületének
2/2008. (1. 18.) Kt. rendelete

az egyes helyi közszolgáltatások kötelezo igénybevételérol
szóló, a 9/2006. (\T1. 13.) Kt., a 19/2005. (VIII. 15.) Kt., a

28/2004. (V. 15.) Kt., a 26/2004. (V. 15.) Kt., a 19/2001. (XII.
20.) Kt., a 4/2001. (XI. 05) Kt. és a 4/1999. (W. 1.) Kt.

rendeletekkel módosított
4/1998. (IV23. ) rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-testülete
- az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéröl
szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdése, a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § a) be-
kezdése alapján - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéröl szóló 4/1998. (IV. 23. ) számú rendeletét (to-
vábbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l.§
A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

"4. § (1) A közszolgáltatás díját a hulladékkezelési fajla-
gos költség, a gyűjtőedény térfogata és az ürítések számának
szorzata alapján kell kiszámítani.

(2) A rendszeres hulladékgyűjtésre rendelkezésre bocsá-
tott szabvány szermti gyujtőedények egyszeri ürítési díja:

A gyííjtőedény, Fajlagos költ-
gyűjtőtartály ség (Ft/liter)

térfogata (liter)

a) őOliter
b)l 10/120 liter
c) 240 liter
d) 1100 liter

nettó értéke

3,329
3,329
3,329
3,329

Egyszeri
ürités nettö

díja (Ft)

200
399
799

3662

+20% ÁFA
(Ft)

40
80

160
732

Osszesen
ÁFA-s ár
(Ft/ürítés)

240
479
959

4394

(3) A többlethulladék elszállításának költsége 60- és 120
literes speciális gyujtőzsák kötelező igénybevételével:

Eladási ára +20% AFA Osszesen
(Ft/db) (Ft) ÁFA-s ár (Ft)Gyüjtőzsák mérete

a) 60 literes gyűjtőzsák 398 80 478
b) 120 literes gyujtőzsák 448 90 538

(4) A közszolgáltatás folyamatos. Az üdülőingatlan-tu-
lajdonosok részére az üdülőingatlanra vonatkozóan a szolgál-
tatás nyolc hónapig, az adott tárgy év április 15. napjától no-
vember 15.napjáig tart, és az üdülőingatlan-tulajdonosok a
szerződött gyűjtőedény alapján fizetendő díjból 25% kedvez-
ményt kapnak.

2.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de

rendelkezéseit 2008. febr. hó 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos mó-
don a jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

dr. Busai György sk.
jegyző

Kihirdetve: 2008. január 18. napján.

dr. Busai György sk.
jegyzö
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i^önyvajánló!
A községi könyvtár a kedves olvasó

részére sok szeretettel ajánlja figyelmé-
ben az új könyvek közül a következőkeí:
Hugh Laurie: A Balek Hugh Laurie tör-
ténete könyvben olyan, mint a Guy
Richie filmjei, A Ravasz, az Agy....., vagy
éppen a Blöff. Vérbeli angol humor, csi-
bészes gonosztevők. Nem túlzás azt állí-
tani, hogy miközben azért mégiscsak egy
feszültséggel teli, pergő, izgalmas krimit
tart az olvasó a kezében, úgy érzi, a
könyv mellé egy Monty-Python előadás-
ra is jegyet váltott. Mert szinte nincs
olyan bekezdés, amin ne nyerítene fel
önfeledten. Laurie szarkasztikusan ironi-
kus humora zseniális-ezek után érthető.
Honnan is merítette magának dr. House
karakterének legfőbb jegyeit.

Engem minden érdekel címmel új so-
rozat készült gyermekeink számára.
Könyvtárunkban már megtalálható A ké-
pes mitológia, mely ízelítőt nyújt az
egyiptomi, a görög, a római és a finnugor
mitológiából. Művészi igényű festmé-
nyekkel illusztráit izgalmas történetek
segítik az olvasó képzeletének szárnyalá-
sát. A vadállatok közelrol, melyben a ter-
mészetszerető gyermekek számos vadon
élő állatot figyelhetnek meg a könyv se-
gítségével. Színes és látványos illusztráci-

ók, mag^'arázóábrák, térképek, tábláza-
tok és karikatúrák segítségével. Az Izelt-
lábúakról készült könyvben választ kap-
hatnak érdekes kérdésekre, mint példá-
ul: Milyen színeket lát a házi méh? Ho-
gyan gyűjt vizet a sivatagban a gyászbo-
gár? Vannak-e vízipókok? Milyen ter-
mekbői áll a termeszek vára?

Köayvtárunk több mint 15 000
könywel várja a kedves olvasni, műve-
lődni vágyókat. Az információ keresés
teljes tárházát megtalálhatja ma már a
gyors Internet hozzáférés segítségével a
könyvtárban. Munkatársaink felkészül-
ten és készségesen állnak rendelkezésre
az Internet használattal kapcsolatban is.
Minden délután 14-18-ig az e-Magyar-
országi pont keretén belűl van lehető-
ség ingyenes Internet hozzáférésre.

Az Internet használatára tanfolya-
mot indítunk tavasszal. Várjuk azok je-
lentkezését, akik az ügyfélkapuval,
elektronikus közigazgatással szeretné-
nek részletesen megismerkedni. A
köny\'tárban etanácsadó segítségével tá-
jékozódhat, s tanulhat. Akár egyénen-
ként is, akár kiscsoportos tanfolyami ok-
tatás keretében részletes ismereteket
kaphat, melyet térítésmentesen veheti
igénybe.

Klubkarácsony 2007
2007. december 17-én tartotta a

Deutschklub hagyományos karácsonyi
ünnepségét. Szokás a régi klubtagokat is
meghívni az estre, akik többé-kevésbé
eleget tesznek a meghívásnak. Díszítünk,
gyertyákat gyújtunk, német karácsonyi
dalokat énekelünk, verseket mondunk,
valamint Reichardt Ferenc úr a klub tit-
kára ünnepi beszédének keretében el-
mondja Jézus születésének történetét
németül. Orömteli szíwel üljük körbe az
ünnepélyes asztalt, nézzük a paravánra
feltuzött fotókat a borosjenői régi kará-
csonyokról, hozzá fűződő népszokások-
ról, elődeink arcát fürkészve azokon.

"Ki is ez? - és az? ... Igen O az! - em-
lékszel....?

Mindenki érzi, hogyvalami "izgalom"
hatja át az est hangulatát. Valóban.

A műsor eltér a szokásostól. Négy
kedves klubtag felelevenít egy szép régi
szokást a "Christ'Kindl Spiel"-t az az
"Angyaljárást", melyröl a következőket
kell tudni: Ajátékot csak dec. 24-én dél-
után adták elő. Szereplők: Gabriel és
Rafael arkangyalok, Szűz Mária, Szent
József, jászolban a kisded Jézus, körülöt-
te állatok, valamint a csengő és a virgács-
vivő. Ok alkottak egy csoportot. Az idő
rövidsége és a családok nagy száma mi-
att egyszerre több csoport is működött.
Felosztották maguk között a falu utcáit
és a "Szállást kereső" Herberg-suche
énekkel kértek bebocsátást a kisgyerme-
kes családok házaiba. A járást kb. este 9
órára fejezték be. Ajáték szövege a hoz-
zá kapcsolódó énekekkel helyi dialektus-
ban hangzik úgy régen, mint ezen az es-
tén is. A szöveg, a dalok, szereplőink ru-
házata valamint a kellékek igazi "betle-
hemi" hangulatba varázsolják klubunk
közönségét, akik tapssal jutalmazzák a
szereplőket. Valódi öröm volt számomra
a közös betanulás, a felkészülés élmé-
nye, kiváltképp a főpróba. Ezúton sze-
retném megköszöani a játékban szerep-
lő személyeknek a lelkesedését és mun-
káját. Jó volt Veletek együtt készülni az
ünnepre és másoknak örömet szerezni.

Perlinger Györgyi
német nemzetiségi képviselő
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sürgosségi orvosi eUátást biztosítfák
Munkanapokon hétfőtől-péntekig

Hétfő: 8-tól12óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-tól 18 óráig Dr. Kovács Levente
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

Kedd: 8-tól12óráig Dr." Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-tól 16 óráig Dr. Gelencsér Tamás
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

16-tól18óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, orvosi rendelő tel. : 350-224

Szerda: 8-tól 14 óráig Dr. Fehér Eszter tel. : 06 30 352-2047
14-tól18óráig Dr. Horti Szilvia

Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224
Dr. Gaál Gabriella tel. : 06 70 9405919
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Péntek: 8-tól 11 óráig Dr. Kovács levente
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

11-től12óráig Változó
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-tól 14 óráig Dr. Gaál Gabriella tel. : 06 70 9405919
14-től 18 óráig Dr. Gelencsér Tamás

Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

FELNŐTTRENDELÉS 2008. JANUÁR 1-JÉTŐL
ŰRÖM, ORVOSI RENDELŐ, Doktor u. 21. Tel. : 350-224

Dr. Fehér Eszter Dr. Horti Szilvia Dr. Gelencsér Tamás

A FELNÖTTRENDELÉS ffi^B
2008. FEBRUÁR 1-JÉTŐL

MEGVÁLTOZOTT

Pilisborosjeiiő, Egészségház, Fő út 18.

Hétfő: 1300-1800 Dr. Kovács Levente
Kedd: 0800-1200 Dr. Kovács György
Szerda: 1600-1900 Dr. Kovács Levente
Csütörtök: 080o-ll"o Dr. Kovács Levente
Péntek: 0700-ll"o Dr. Kovács Levente

-S'^f a'-
l:lJ3^I8..

Csütörtök: 8-tól14óráig
14-tól18óráig

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00-12.00
16. 00-20. 00
11. 00-14. 00
14. 00-18. 00
07. 30-10. 30

16.00-19.30
08. 00-12. 00
14. 00-18. 00
08. 00-11. 00
11. 00-14. 00

12.00-16.00
12. 00-16. 00
07.00-11.00
11. 00-14. 00
14. 00-17. 00

Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Piltoborosjenő, fé ut

fímUw'k: tégta, cserép, szJgetolő-any^cA,
belionetemek, cement, mész, homok, §ódRr,

termőföld, stb.

i-cseretelep!
ICoiiténeres és tétjes feört
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kástűz Borosjenő
Egy borosjenői kandalió készítő által, másfél éve épí-

tett cserépkályha-kandalló okozta házunk leégését decem-
ber 17-én, hétfő este. Javasoljuk, akinek használatban lévő
kandallója, cserépkályhája van, vizsgáltassafelül!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani barátainknak, akik azonnal a
segítségünkre siettek, Varga Anikó és
Vejtasa Erika családjának. Továbbá
köszönet a két falu polgármesterének,
Laboda Gábornak és Küller Jánosnak
a gyors segítségért.

Atűzoltók szakszerű munkájának
köszönhetően a földszinti lakrész
megmenekült, s lakható maradt.

Tóthné Horpáci Erika

re^BÍ 8

stíMtáa

01. Dr.
St. Dt.
83. Dr. Eewte LRYmte
M &r. FAte
(K. Dr. OwáA Ttow
fc Dr.  kér ESSE^-
87. Dr. Gyiaiw ZtAte

HIRMONDO

sLewae
Esater
iTiw

yw Orto,
riltdAn^te^;

MLDr.
11. Dr.
12. Dr.
Ü.Dr.;
14. Dr.
l5. ft.<
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1 arrius 15. Pilisorosjen "n
A falu intézményei és civil szervezetei együtt ünnepeltek az 1848-
as Forradalom és Szabadságharc 160. évfordulójáh. Először ha-
gyományosan Kossuth Lajos emléktáblájánál helyezték el a meg-
emlékezés virágait. Unnepi beszédében Küller János polgármester
méltatta 1848 örök érvényu vívmányait. Az iskola kiemelkedően
színvonalas műsora valamint a d'alkörök fellépése tette színeseb-
bé a megemlékezést.

Az ünnepi beszédet Küller János
polgármester tartotta

A Magyar Dalkör
előadása

Az iskolások színvonalas
megemlékezése az ünnepen

1..^

A Német
Nemzetiségi
Dalkör musora
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2008 márcíus-áprüis fobb
Március 9-i né szavazás Pilisborosjenőn bonyoda-

lom nélkül zajlott, összefoglalót találnak az olvasók eb-
ben a lapszámban.

A március 15-i koszorúzás és megemlékezés az
1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján
Pilisborosjenőn 2008-ban is méltóságteljes volt. Az ün-
nepi műsor résztvevői tudásuk legjavát adták. Legna-
gyobb, emlékezetes sikert idén is az iskolások bemuta-
tója aratta.

Reméljük a Hásvétot minden család saját tervei
szerint, örömben töltötte. Köszönet illeti Zsolt atyát és
minden közreműködőt az idén különösen tartalmas

szertartásokért, melyekkel a katolikus hívők legna-
gyobb ünnepének emelkedettségét szolgálták.

Az önkormán zati munka zsúfolt volt: 2008. évi

költségvetés-tervezés, 2007. évi zárás előkészítés, mű-
ködési költség-csökkentési teendők, pályázás, tárgyalá-
sok, napi ügyek.

A képviselő-testület megalkotta 2008. évi költsé -
vetési rendeletét. Számokat e helyen nem emelek ki, a
Rendeletet jegyző úr ebben a Hírmondó számban köz-
zéteszi.

Önkormányzatunk hasonló helyzetben van, mint a
többi település. Szűkös az állami juttatás, de az önkor-
mányzati feladatok nem csökkennek, költségek, árak
növekvők.

Az illetékes bizottságaink többszöri tételes vizsgá-
lat alá vetették - lehetőség tükrében - az önkormány-
zat, az intézmények, a civil szervezetek bejelentett kí-
vánságainak sorát.

A működéshez nélkülözhetetlen fedezetet, támo-

gatást biztosítja a Rendelet, de a költségvetés "szigo-
rú", s mégis hiányt mutat.

Sok az önkormányzat kintlévősége. (adó és lakbér-
tartozás). Intézkedéseket foganatosít a hivatal a község
közpénzének beszedése érdekében. Nem engedhető
meg, hogy az egész község közös vagyonából kelljen
működésre jelentős értéket felélni a nem fizetők miatt.

Folyamatosan fígyeljük a Közép-Magyarországi
Regionális Operatív Program (KMOP) és minden
egyéb részünkről is ál ázható kiírásokat, más bevon-
ható forrásokat is vizsgálunk. (Szakcégeken kívül több
lakos is segít ebben. ) Pályázat benyújtási feltételek
egyebek mellett:

- Tervek, létesítési engedély, (vagy igazolás, hogy
be van nyújtva engedélyezésre, nyerés esetén
szerződéskötés idejére az engedély rendelkezésre
áll).

- Megkezdett bármilyen értékű beruházás a pályá-
zatokból ki van zárva.

- Önrész fedezetet igazolni kell. (Id. költségvetést).
Ter/eztetünk, engedélyeztetünk, árajánlatokat

szerzünk be. Nagyértékű beruházásokra van még szük-
ség községünkben. De nem adósítjuk el a falut utánunk
következő generáció számára, mégoly fontos, sürgetett
beruházások érdekében sem.

Benyújtjuk "tele üléscentrum rekonstrukció" pá-
lyázatunkat. Templom utca út, járda, parkolók, Ovoda
és szomszéd telek kerítés- áthelyezések, parkolók,
Műv. Ház-tól Kossuth térig kétoldali járdák, bontási
munkák, Ovoda, Iskola régi épület és Műv ház homlok-
zat-rekonstrukció és nyílászáró-cserékből mindaz,
amennyi még belefér a kiírási értékhatárba. Erre fűté-
si költségek mérsékelése miatt van nagy szükség. (Ovo-
da fűtés-rekonstrukció a kiírás szerint nem lehet része
a "centrum-rekonstrukció" pályázatnak, de már van-
nak árajánlatok.)

2007 novemberében ben ' "tottuk belterületi föld-
utak szilárd burkolás kiírásra az Iskola, Temető és Kán-
tor utcák burkolás, vízelvezetés, járdák pályázatát. Be-
fogadás, értékelésre bocsátásról értesítés után sajnos
megérkezett a döntés: "forrás hiányában" nem kapunk
támogatást.

Sok település kap hozzánk hasonlóan "forráshiány-
ra" hivatkozó választ kiírásnak megfelelő, indokolt és
hibátlan pályázataira. Már 2002-ben is megszavazta a
megye, hogy a főváros és Pest-megye legyenek különál-
ló Régiók. (Van az EU-ban több példa ilyenre. ) Buda-
pest elszívó hatása, érdekérvényesítő képessége, a fő-
város és a megye 187 településének átlagolt mutató-
számai miatt a "közös régió" sok százmilliós hátrányt
jelent a Pest megyei településeknek. 2008-ban újra sza-
vaztak a megye képviselő-testületei.

90% - mi is - úgy döntött: legyen Pest megye önálló
Régió. 10 település más megyéhez csatlakozna és 5 tele-
pülés továbbra is a Központi Régióhoz kíván tartozni.

Régióváltozásra, szétválásra azonban csak a 2007-
2013-as EU-ciklus végén látszik esély.

BKV Paraméterkön (menetrend). A BKV 6 mil-
liárd Ft-os veszteségcsökkentő tervében a 18-as busz
járatritkítása és menethossz csökkentése is szerepelt.
Egyeztető tárgyaláson, majd írásban is közöltük, hogy
nem egyezünk bele. (Paraméterkönyvről azóta sincs
végleges fővárosi közgyűlési döntés, a helyzet napról
napra változik.)

MO-Ial ka csolatban az illetékes minisztériumtól
levél érkezett kérdéseinkre. Konkrétum a válaszban
nincs más, mint hivatkozások az Országos Területren-
dezési, az Agglomerációs, és a Gyorsforgalmi utakról
szóló - általunk ismert, sokszor idézett - 3 db törvény
vonatkozó részeire. Illetékes válaszoló "értesülése sze-
rint jövő hóban kormánydöntés várható".

(E válasz márciusban, a nagypolitika legutóbbi
eseményei előtt érkezett a minisztériumtól.)

Egyeztető tárgyaláson vettünk részt tervezőnél ösz-
szes érintett településsel együtt. Jó hír, hogy növeke-
dett a valószínűsége az MO körgyűrű Pbj-t érintő sza-
kasz földalatti kivitelének. Döntésig tiltott a nyomvonal
500 méteres sávjában minden tevékenység, ami az ér-
dekelteket várakozásra kényszeríti. Számunkra a dön-
tés már nagyon sürgős, mert a nyomvonallal érintett
fejlesztési területek fejlesztési koncepcióját jelentősen
befolyásolja ez a döntés!

Újra indultak és intenzívek a tár alások a Budai
Té la ZRt-vel. ( A szakmai részletek hosszabb kifejtést
igényelnének.) Ha sikeres kompromisszummal zárul-
nak a tárgyalások, az a .Budai Tégla ZRt, az önkor-
mányzat - vagyis az egész község - előnyére válhat, elő-
segítheti a Malomdűlő perek mielőbbi lezárulását is.

Az iskolaigazgató nyugdíjba vonult. Az igazgatói
munkakör betöltésére a pályázatí felhívás az önkor-
mányzat honlapján ill. lapunkban olvasható, (megjele-
nik vonatkozó közlönyökben is) döntés legkésőbb júli-
us 25-én várható.

Ü'E észsé házunkkülsőforrásnélkül, sajátfínan-
szírozásban épült meg. Családorvosok, gyermekorvos,
védőnő már használatba vehették a hatósági átadás
óta. Júniusban lezárul a fogorvosi praxisjoggal kapcso-
latos várakozási idő, nyártól a fogorvosi alapellátás is itt
történhet. Nem problémamentes - bontási terwel és
engedéllyel rendelkező - a régi rendelő és más bontási
munka - de mielőbbi realizálásán dolgozunk.

' Alakul, szépül az Egészségház környezete: az ide-
iglenes járófelületeket véglegesek váltják, elkészülnek a
kőburkolatok, s a növények is megnőnek majd, egysé-
get képezve a sétánnyal.

Az iinnepélyes avatással azonban nem ezért vár-
tunk, hanem mert az avatást felkérésünkre vállalt és a
meghívott illusztris vendégek nem csak maguk rendel-
keznek idejükkel. A ma ismert várható időpontra vo-
natkozó Me hívót ugyanezen lapszámban találja az ol-
vasó, de plakátokon is értesítjük a lakosságot.

Mindenkit tisztelettel és szeretettel hívunk a köz-
ség életében kiemelkedő eseményre!

KüllerJános, polgármester
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NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÜ

MÜVÉSZETI ISKOLA
(2097 Pilisborosjenő, Fo út 30.)

INTÉZMÉNYVEZETÖI MUNKAKORERE

1. Az intézmény neve: Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola 2097
Pilisborosjenő, Fő út 30.

2. Munkáltató: Pilisborosjenő Község Onkormány-
zat képviselő-testülete 2097 Pilisbo-
rosjenő, Fő u. 16.

3. A betöltendő munkakör, a vezetői megbízás megn-
evezése: igazgató, magasabb vezető

4. A megbízás időtartama öt év, 2008. augusztus 01-től
2013. július 31-ig tart.

5. Képesítési és egyéb feltételek: A törvényi előírásoknak
megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzett-
ség, legalább öt év szakmai gyakorlat. Előnyt élveznek a
pedagógus-szakvizsgával vagy közoktatási vezető vég-
zettséggel rendelkezők.

6. A vezetoi megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézmény és a tagintézmény vezetése (az általános

iskola és az alapfokú művészetoktatás magasabb
vezetői feladatainak ellátása).

7. Illetmények, juttatások: A közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.

8. A pályázatnak a törvényben eloírtakon túl tartalmaz-
nia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó veze-

tői programot, mely tartalmazza az intézmény és a
tagintézmény (művészet oktatás) vezetésére vonatko-
zó elképzeléseket,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okleve-
lek másolatát (az eredeti dokumentumok a pályázati
eljárás során történő bemutatásával),

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és
- a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a benyújtott pá-

lyázatot az elbírálásában részfrvevők teljes körűen
megismerhetik.

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Küller
János polgármester: 26/336-028

10. A pályázat benyújtásának módja:
A vezetői pályázatot Küller János polgármester
nevére, Pilis-borosjenő Község Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal, 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.
szám alattí címére kell benyújtani, kettő példányban
(egy eredeti és egy másolat) zárt borítékban "Igazgatói
pályázat" megjelöléssel, személyesen vagy postai úton,
az Oktatási Közlöny-ben történő megjelenéstől számí-
tott 30 naoon belüli beér-kezéssel.

11. A pályázat elbírálása és határideje: A megjelenéstől
szá-mított 60. napot követő képviselő-testületi ülés
időpontja, legkésőbb 2008. július 25. napja.

12. A pályázat elbírálása a vonatkozó jogszabályok (1992.
évf XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről; 1992. évi
XXXIII. tv. A közalkalmazottakjogállásáról; 1993. évi
LXXIX. tv. a közoktatásról; 138/1992. évi (X. 8.)
Korm. rendelet; 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet)
figyelembevételével történik.

Pilisborosjenő, 2008. január 24
Küller János
polgármester
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2007. évi költség\'etés 1. sz. melléklet

BEVÉTELEK
alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, adatok ezer forintban

Die Vögel und díe Blumen,
die wollen wieder kommen.

der Fasching is herum!

A Német Nemzetiségi On-
kormányzat ez év február hó-
napban ismét meg-
rendezte a hagyomá-
nyos farsangi batyus
bált. A szervezők szé-
pen feldíszített terem-
mel és asztalokkal fo-

vendégeket. Rövid be-
tekintést nyújtott a
farsang eredete, jelen-
tése és hagyománykö-
rébe, kiemelve a helyi
szokásokat. A pilis-

Mondschein

együttes ismét fergeteges han-
gulatot teremtett és táncra csá-
bított mindenkit. Remek és ötle-
tes jelmezek mutatták magukat,
volt köztük rabló kalózcsoport,
doktor Bubó társaival, méhecs-
ke, Eszenyi Enikő "mása", a 60-
as évek limbó-hintó tánca, Flins-
ton-család, Demjén Ferenc "Ró-
zsi" és Bergendy István tökéletes

másai, valamint a filmekből
jól ismer House doktor. Jó
volt tapasztalni, hogy egyre
többen tisztelik meg jelenlé-
tükkel a rendezvényt, jói érzik
magukat barátaik és ismerő-
seik körében, és kedvüket le-
lik ezen az estén a jelmezes
"ringyes-rongyos-maskarás"
bolondozásban.

Köszönjük kedves
vendégeinknek, bálo-
zó családoknak, ba-
ráti köröknek, hogy

; jelenlétükkel meg-
', tisztelték rendezvé-
j nyünket. A hajnalig

tartó vidám hangulat
mutatta a bál sikerét.
Folytatjuk a hagyo-
mányt! "JÖVÖRE
MINDENKIT UGYAN-
ITTVÁRUNK!"

Perlinger Gyö
német nemzet

1 képviselő

Pilisborosjenő Onkormányzat képviselő-testületének
3/2008. (III. 14.) rendelete a

9/2007. (XI. 16.) rendelettel módosított,
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

4/2007. (IV. 4.) rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése,
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (Aht.), 65. §-a, az államháztartás mű-
ködési rendjeről szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rende-
let (Ámr.) és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségveté-
séről szóló 2006. évi CXXVII. tv. helyi önkormányzatpk-
ravonatkozó előírásai alapján Pilisborosjenő Község On-
kormányzata és Intézmenyei, valamint a Helyi Német
Nemzetiségi Kisebbségi Onkormányzat 2007. évi költség-
vetéséről szóló, módosított 4/2007. (TV. 4. ) rendeletét (a
továbbiakban R. ) az alábbiak szerint módosítja

l.§

A képviselő-testület az R. 3. §-át az alábbiak szerint
módosítja:

"3. § (1) A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebb-
ségi önkormányzat 2007. évi összesített költségvetésének

(a) kiadási főösszegét 545 030 ezer Ft-ban,
(b) bevételi főösszegét 545 030 ezer Ft-ban állapítja

meg."

2.§

Az R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

"13. § A képviselő-testület az Onkormányzat általá-
nos tartalékát 13 114 eFt összegben, hagyjajóvá."

4.§

(1) Az R. 2. számú (Bevételek) melléklete helyébe
ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú (Kiadások) melléklete helyébe
ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

5.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János s. k.

polgármester
dr. Busai György s. k.

jegyzö
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alcimek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, adatok ezer forintban

Eredeíi eiő-;ilo-: 2007. 12.31-
Szakt. Megnevezés |-iranyzat-|i módositási

801115 Ovoda
853266 r ek N.O

921815 Muv-ház

7511531 az atlev

751164 NKO
Hivatali tev

221214 La Madás

552312 vodaiétk
552411 Muntehel vend
701015 sa'át v bárelt ina
751) 75 OQY NK ) Kéov. Választás
751757 Onk in) kis tev.

751768 Intva on mük
751845 Városésközssy azd..
751922 nk elszámolásai
751878 KOzvil itás

852018 AllateOtev
851967 Iskolaeü.
851297 Védőnfiiszol

853233 Házi s ftséa .
853255 Szoc étkeztetés

853244 Csatáds It.
853344 Eseti énzellátás
853311 Rendaeres pénzell.
902113 Telep&lési hutladék

a . w. éii>>

Igkota

552323 G ermek étk
552334 Felnött étk (552411

751768 Intva on műk
801214 All iskola oktatás

801313 MOvokt
805113 Na közi

:A8ss^<iL
Halmozód klszürés

Qnk összesen:
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240207 6770
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisborosjenő Önkormányzat képviselő-testületének
4/2008. (III. 14.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséró'l

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény alapján (Áht.), valamint az államháztartás mukö-
dési rendjérol szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(Ámr. ) alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rende-
letet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak

szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat in-
tézményeire terjed ki.

2.§
Az önkormányzat költségvetésében szereplő szakfel-

adatok az 1. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-
külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények 2008. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 489 716 ezer Ft-ban,
2. bevételi főösszegét 489 716 ezer Ft-ban állapítja

meg, melyből
a) működési bevétel 331 473 ezer Ft,

3. a forráshiány (158 243 ezer Ft) összegét
a) 78 968 ezer Ft működési hitel és
b) 79 275 ezer Ft felhalmozási hitel felvételével

biztosítja.

Az Önkormányzat bevételei.

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények
szakfeladatonkénti bevételeit a 2. ízámu melléklet tartal-
mazza.

5.§
A 3. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a 21a
számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tíadásai

6.§
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési kiadásokat
címenként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellék-
let szerint állapítja meg.

7-§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-
mogatását a Képviselő-testület időarányosan 1/12-ed ré-
szeiíként biztosítja. Ettől eltérni csak a testület engedélyé-
vel lehet.

8.§
A Képviselő-testület a beruházási, felújítási előirányzatok
címenként és célonként történő felosztását a 4. számú mel-
léklet szerint határozza meg.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés
terhére történő támogatások, pénzeszközök átadásának
bemutatását alcímek szerint az 5. számú melléklet szerint
határozza meg.

10. §

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e
rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletek-
kel a 6. szömu melléklet adja meg.

11. §
A működési és fejlesztési bevételek és kiadások

2008/2009/20010. évi alakulását bemutató mérleget a 7
számú melléklet tartalmazza.

Létszám meghatározása

12. §

- Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 18 álláshelyben
állapítja meg;

- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti
Iskolában 34, 2 álláshelyet;

- Pilisborosjenői Missziós Házban 3,75 álláshelyet;
- Védőnői Szolgálatnál 1 álláshelyet;
-Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovodánál 19,75 állás-

helyet;
- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtárban 3 ál-

láshelyet határoz meg.

Köitségvetési rendelet
CÍMREND

Foctm Alcím Cím, 'Alcim neve
1 Pot ármesteri Hivatal

1 N köziOnhonosOvoda
2 f ekN köziOtthona
3 MQvelődésiHáz
4 Onkonnán zat 1 az atási tevéken s' e
5 Kise sé i nkormán zat
6 H'watalitsvéken s'ek

í. a kiadás
odaí é&eztetés

Munkahel 'vend' látás
Saatva bérelti atlan haszmsisása
Onk. Int.ellátó kise itő tsvéken sé
tntézméniva on műkötítstése
Városésköz ' azőálkodás
Onkormán zatok elszámolása
Közvilá ítás
Iskola eű.
Vétiőnűisiol áteí
Allate észs ű i tevéken sé
Körzetiház' onáozószol álat
Szwiálisétkeztetés
Csatóds ítés
Esetí nzellátás
fíendszsres énzeSátás
Szenn ízelvezetés és kezelés
Tele Qlés hulladék
Onh. lsladatra nem tervezhetö

2 Német Nemz. Att. és Alapfokú MOv. Iskola

1. sz. melléklet

azdálkoáási 'o kör
önáttó

részben önálló
részben önálló
részben önálló

önilló
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2008. évi költségvetés

Fő cím

221115
221214
552312
552411
701015
751153
751164
751175
751757
751966
801015
851297
851967
853233
853255
853266
921815

Megnevezés

Bevételek

alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, adatok eFt-ban
nk.

kvetési
támogat.

S. sz. melléklet

Bevétel
összesen

Intézm.
Műk. Bev.

Onk.sajá-
tos

bevétele

Felhalm.
bevétet

Végl. átv.
pénzesz-

közök

Intézm.

finanszi-

rözás
Hitel

Kön vkiadás 36 36
Laokiadás 200 200
Övodai étkez&s 6 444 6 444
Munkahelvi vend lát. 5400 5400
Saátvb.in . 2000 2000
Ok. iaaz atási tev. 1 77 304 15 055
NK 1 450
Néoszavazás 561
Onk. Int. kis sz. 700 700
Onk. feladatr nem terv. 287 245
Övodai nevelés O
Védőnőiszol álat 3684
Iskolaeaü y 600
Házise fts n . 50 50
Szoc. étkezés 781 781
Oreaek N,0. 961 961
Művelödési Ház 2 300 2 300
Pm.hivatal összesen: 489716 33891

4006 158243

95999

561

191 246

95999 4006 573^ 191807 O 158243

2008. évi kőltségvetés
3.S2 mell^det

Kiadások

Szakf. Megnevezés

Hivatali tevéken séc
221214 La kiadás
552312 Ovodaiétk
552411 Munkahelv vendé látás
701015Saatv. béreiti atian
7511531 az atásitevéken
751164 NKO
751175 N szavazás
751757 nk. int. kis. tev.
75l768lnt. va onműk.
75l845Városésközséa azd.
751878 Közvitá ítás
751922 Onk-eisz. íiskoia
801115 voda
851264lskotaeü.
851297Véd6n6iszol álat
852018 llateö. tev.
853233 Házi seaftséf nv,
853244 Családseaii
853255 Szoc. étkeztetés
853266 re ekN.O.
853311 Rendszeres oénzelláiás
853344 Eseti énzeltátás
901116Szen ízelvezetés
902113 Tele ülési hulladék
921815MűvődésiHáz

e^jei. P hiv. össz.:

Tartalék meghatározása

13. §

A képviselő-testület az Onkormányzat

a) általános tartalékát 30 000 e-Ft összegben,
b') céltartalékát 7397 e-Ft összegben hagyja jóvá.

Kiadás
összesen

1385
5292
2988
2000

220292
1450

561
3638

o

11671
11240

111498
46537

300
4456

430
3575
2949
1069
7638
6785
3121
5520

19783
15538

489717

Személyi
juttatás

56953

356
2527

9470

32034

3078

2568

2947

7159
117092

Munka-
adói

járulék

17106

70
743

1790

9356

952

876

903

2363
34159

Mük. célú
Doto9; penzeszk
kiadás lariasa'

1385
5292
2988
2000

18565 10
1450

135
368

o

411

11240
1114

5147

426
430
131

2949
1069
3788

19783
5816

83 373 122 794

Ellátottak Beruhá-

juttatása zásésAfa

79275

6

31

200

9 79475

Felújítás
ésAfa

Áfabe-
fizetés

Tartalék

37397

5520

5520 37397

14. §

Az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az előirányzatok közötti és létszámkeretek közötti
évközi átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
Az átcsoportosításokról 'Á-évenként a polgármester a
Pénzügyi'és Közbeszerzési Bizottságnak beszámol, és az
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2008. évi Kölségvetés 4. sz. melléklet

Fethalmozásl kiadások, előirányzatok ctmenként és
cétonként

2008
Földmérési ala térké
Szetlemi termékek vásárlása
E s házláfaazat
Ertékv R.szabál ozás, létrehozása
Terötet rendezési tervek
Terveztetésés
Utak'árdáké (tése önrész
In atlan vásárlás
Közbeszerzés úté ítés
Faluköz ont Játszótérés arké ítés
G alo átkelő Bécsi út
Műszaki etlenőr
AT vásároft ö . számtechn. eszközök
E éb é ek berend, felszer. vásárlása
Sntézm beruh besz árba beszám Afa
Műk. céiú e. átadás non- rofit szervnek

235
1000
2200
1 500

o

7950
30000

o

1500
9000
9000
5000

500
o

11390
10996
90271

2008. évj tógv. 5. sz.

Az önkormányzat átta! átettót támoggrtáwk

Kiadási JQgcím

2 {ö orvos támo tSsztitőszer vás.
KaíolSkus e ház
Reformátos ház
Na ar etalkor
Nemzetis' JMub Deutschkjub
Pol árör
S rttör
Tűzoitó . esűtet
Fehér Kereszt

Ta {jt'ak
Borászok
G ermek ala itván>
NK íám atás llami
NK tám -atás nk;

-... -sgm

Istola EU.
finanszirozás

W;:. . -.. íNN. (-tA.:a>.;^
Halmoz&tós
M ármaiteri HN.

Adott
támogatás

96
1800

200
400
400

1800
600

2200
600

1 200
100
150
650
800

300
111498
1iR78J

-111498
Ít 296

esetleges költségvetési rendelet-módosítást az Áht. Ren-
delkezése szerinti határidőn belül a képviselő-testületnél
kezdeményezi.

15. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-

delkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet

Pénzügyi csoportvezetői munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság

büntetlen előélet
- felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és

mérlegképes könyvelői szakképesítés
- legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat

Csatolandó iratok:

- személyi és szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy

az ahhoz kötött munkakör betöltése esetén annak
igazolása

- a csoport vezetésével kapcsolatos vezetői elképzelé-
sek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstől számított 15 nap.

Az állás betölthető: a döntést követően azonnal.

Érdeklodni az alábbi telefonszámon lehet: a (26) 336-387.

A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenő Község Onkormányzata 2097 Pilis-
borosjenő, Fő út 16.

<

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság

- büntetlen előélet
- középiskolai végzettség
- pénzügyi vagy költségvetési, vagy számviteli ügyinté-

ző szakképesítés
- legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat

Csatolandó iratok:
- személyi és szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők

megismerhetik a pályázó anyagát
Ellátandó feladatok:

- TATIGAZD, BEFESZ programok kezelése, könyve-
lés, kontírozás, kötelezettségvállalások nyilvántartása

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstől számított 15 nap.

Az állás betölthető: a döntést követően azonnal.

Erdeklődni
387.

az alábbi telefonszámon lehet: a (26) 336-

KüllerJános s. k.
polgármester

dr. Busai György s. k.
jegyzö

A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenő Község Onkormányzata 2097 Pilis-
borosjenő, Fő út 16.
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Egy, immár évek óta magunk előtt görgetett hiá-
nyosságra, nevezetesen egy ifjúsági klub kialakítására és
működtetésére kidolgozott javaslatunkról szeretnénk tá-
jékoztatni olvasóinkat.

A gondolat, hogy hozzunk létre egy alapítványt az if-
júsági klub működtetésére, még tavaly nyáron fogalma-
zódott meg magánbeszélgetések során Omar Saad úr, fa-
lunkban élő amerikai állampolgár és Sükösd István tanár
úr részéröl. Az ötlettel felkeresték Molnár Zoltán
műv. ház igazgatót, aki vállalta az alapítvány megszerve-
zését. Hármasban konzultáltak Bakos Zsolt plébános úr-
ral, aki segítőkészen felajánlotta közbenjárását abban,
hogy a plébánia tulajdonában lévő ingatlanok közül egy
pince- és a fölötte lévő, jelenleg bútorraktárnak használt
helyiséget az alapítvány ifjúsági klub céljára igénybe ve-
hésse.

Ezután kezdődött meg egy komoly szervezőmunka,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek,
önkormányzati képviselők, önkéntes segíteni akarók be-
vonásával. Három fő irányba kellett elindulni: egyrészt
az alapítvány létrehozásával kapcsolatos adminisztráció,
másrészt a klub számára igénybe vehető helyiségek átala-
kítási, felújítási feladatainak felmérése, harmadrészt a
változatos és tartalmas klubélet megvalósításához szük-
séges szakmai segítség megszervezése. A dr. Kucsera
László ügyvéd úr felajánlásában megszerkesztett hivata-
los iratokat február közepén adtuk be a Pest Megyei Bí-
róságra, az alapításhoz magánszemélyek összeadtak 130
ezer Ft-ot. Az alapítvány vezetősége: Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök, a gyermekjóléti szolgálat vezetője.
Tagok: Dr. Csányi Márta fül-orr-gégész szakorvos, Sidló
Ferenc önkorm. képviselő, Siikösd István és Omar Saad.
Alapítványunk neve: "JOVO JENO Pilisborosjenő Ifjú-
ságáért Alapítvány" ahol a fantázianév a könnyed humor
mellett egy komolyabb jelentést is hordoz.

Idézet az alapító okiratból: "Az alapítvány célja - a
helyi önkormányzat, iskola és civil szervezetek eröfeszíté-

.J

seihez csatlakozva Pilisborosjenő ifjúságának védelme,
egészséges életmódra nevelése, a veszélyeztetett gyerme-
kek közösségben tartása, életkoruknak és érdeklődési kö-
rüknek megfelelő színvonalas programok létrehozása, és
ehhez olyan környezet kialakítása, amely vonzza a gyer-
mekeket, és ahol jól érzik magukat."

A fenti célt az ifjúsági klub működtetésén keresztül
kívánjuk elérni. A klub nyitva lesz minden érdeklődő fi-
atal előtt. Igény szerint, de havonta egyszer legalább ter-
vezünk egy olyan nyitott rendezvényt, estet, előadást, ki-
rándulást, szalonnasütést, vetélkedőt stb. melyre meghív-
juk a családokat is. Abban bízunk, hogy a klub majdan
egy közösségi fórum szerepét is betölti falunkban.

Alapítványunk adományokból, pályázati források-
ból és önkéntes munkával tudja majd fenntartani magát.
Ezért szívesen fogadunk minden jó szándékú felajánlást,
legyen az kétkezi segítség, lecserélt használati tárgy,
sporteszköz, anyagiak. Mivel az alapítvány közhasznúnak
minősül, ezért lehetséges vállalkozások részéról adóalap
csökkentő támogatások fogadása is. Bankszámla szá-
munk:

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet,
Ürömi fiók 65700093-10135804

Gyermekekkel, fíatalokkal foglalkozó szakemberek
és önkéntesek segítségében is bízunk. Ahhoz, hogy a kez-
deményezésünk betölthesse feladatát, amíg csak igény
lesz rá - szükség lesz mindnyájunk áldozatkész, türelmes
és kitartó közreműködésére. Otleteikkel, javaslataikkal,
felajánlásaikkal kérjük, keressék meg az alapítványt az
alábbi elérhetőségeken:

Név, telefon: KJinger Magdolna 70/2698950
e-mail: jovojeno@gmail. com

Segítsünk fiataljainknak majdani szép emlékeikhez
élményeket gyűjteni.

Az alapítók nevében Paksi Imre

A 8aaberi>acher-@icske Kft. értesili PNIsbo-
rosi^aő feözség la^osságtí, bogy tomtalamlési
^wot gzeroez. A sz^tektív gp|^ IráMyefveM N-
gyeterBfee veve külon gyffl||ü& ptd. a téiroet, a fa
atapamyagá. gwm alapanyagu és vfeszaiiiaratíé
hullaítófcot.

Összegyi^pk és etsztítöqyts a tóztartásofc-
ban a normál étetvttet vete|áró)afeéBt Iwletkezett
tAtartási lomokat, liulladétEötíat.

fizen aNcló ker^ébed nem s2ÉIIÍjtil( <1 az au-
tóroncsoiíN, avtóalkatrészettet és veszétyes hut"
ladékökat. vatemmt váltalises^tí tevékeNységbol
sgámazó hylladélco^i

Ntem száltl|uk el az alábtoi anyagolEat: . saá-
raz deaefeet, aMsNnrtátort, testélsss áot>(>ol<at,

raaratíék fe^éfcet, n&tfényvédő szerek^, épltö-
si tőffRtstétot slb.

tóegfcfeF jak a T tshos^got, hogy a temohaA

a háatartás! hrtlladéteállNás TOapján, a ̂ rat w-
Itezése előtt rafc|áfc tEl, mért vlélag tíh^yez^l
tom tíszéIUása bonyedstaat dkoz.

Amemi^lbeN a lateosság átóat Mrslifi^ twi"
talanításteél ssrórmaza huWactéhot a nawmyi^"
ge matt new tttc^c az atíott (laffon elszáWÉaart,
éigy azt a döwt^Bző mapon sE&UN|ut( Ct.

L<wt3tafMs iiSofwr^a: 2008. áprMis tf. hé<
regseS&^órW.

A fetiti isí&fiont utön  ai(ott laMolt nw fwűt-
wk ̂ szóMásfa!



10 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

prilisi programolf

flprilis 13. vosárnop 9-19-ig:
Kevély körüli herengés

Osvénytoposó BorQti TársoságQ

flprilis 13. szombot 16 óra:
ezüsthegyi Hangverseny a Ifatolíkus

Templomban

flprilis 18-20:
Borverseny és borfesztívál

flprilis 18. péntek 14 óra:
Mesevetélkedo V. Forduló

Rprilis 18. péntek 18 óro:

ZeneískolQ kamQrQ koncertje

flprilis 26. szombat 10 óra:

"Fuss egy virágért"

flprilis 27. vasornop 10 óra:

Pílisborosjenoí Ifevélyhegyí TQnösvény
avató hirándulQs

flprilis 27-én vosárnap 19. 3o
PQd címö színházi eloadás

Belépő: 1200Ft

Részlstes és bővebb tájékoztotó o nogvplQkátokon!
Műsorvóltozás jogát: FenntQrtjuk.

A Lway Naus, a bera- atíódó a 2008. évi bortwnegzrórok
r^ai némt twebbség Wttru- és win@k alsrtén Aműtósí m^tótáhca.
"w. ,mmten wtw borw. adea a sztíiSwmsA to- Qyörgy 9 oonnmttí
?@nyt Iwl^?z /a kftrr^fcbeli vétíbi t^n< 8. 1Rt pAck a tov@r8$rye, mR-
bQrosyw^ pfezA'&A vR @- mjntíw a wrser^. ^stebőt a zsflri cíönlise N^.

re. A tttn a ján az wedmények
elntííR sok títoert twání szűte^c

olw

j@t@ntí<R2űNRt. A w-
senyeo a Wcs feöm^ékí, a mó-
rt> & pS^wwftnS éR Rgy a-
W^ tormrtő n^ott fc^

kat,
boiwmttö^

Géí^ (^CTigy a OmtochMutí
Eí^örérwN te bRnsw-

tt bcwrnifltáa íwWB, & zsflrt-

^. te eredményhlrtíe^rs
máwto 14-én fcerOK Rar a

Mwto ̂ érös ̂ 006.)
^W?.)

Irsd (S007.)
Ch^üormay ̂ SW.)
Barttí Chareíonray (2007.)
Chardönnay fehér (2006.)
fctefto ^OQ7.)
Charcfomay (TO@.)

Ez. 82 R-RdnAiy azt bizo-

mogaite .QÁbM Q^Örgy rwR-
éR a lit

né^ft^M< 82 wRAnényh^W@-
A zsfifi elnöke - C>>pR-

ti pro^^or- >z-
szony, a Péc^ Pezsgőgyér

- a
rétóm^ a 'te-
Ví

rűrik ée da-ta
rmW, tíYá-

ten nmőségi öo' a nyeNSbiW:
rok ̂ rme@2?té^r8.

úrt

P>tx)ros|w6. >W.(&17.
ReiehsnM Feíww

és a zsvrtwd ̂ 3- Oiei^tfitdub'^win tífcár
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/\Z IS^OLA HÍKEI
nulmányi versenyek:
MESEMONDÓ VERSENY

Iskolai szinten arany minősítést kaptak:
1-2. évfolyam:
Szklifa Elena 2.a
Mocsári Borbála 2.a
Vad Petra 2.a
Hudi Panna 2.b

Varga Mónika 1. osztály
Hetényi Gergely 2.b

3-4. évfolyam:
Aczél Katalin 4. osztály
Gyimesi Domonkos 4. osztály
Varga Attila 4. osztály
Perge Kitti 4. osztály
Hudi Janka 4. osztály
Kádi József Krisztián 4. osztály

Okrös Zsófia 2.a

A területi versenyen Aczél Katalin ezüst, Gyimesi Domonkos ezüst, Hudi
Panna ezüst, Mocsári Borbála bronz minősítést kapott.

KAZINCZY-VERSENY
Iskolai szinten:

, 3-4. évfolyam: 5-6. évfolyam:
Aczél Katalin 4. osztály I. Marosi László 5.b
Gógl Réka Erzsébet 4. osztály 7-8. évfolyam.
László Dominik 3. osztály I. Kőszegi Dávid 8. osztály

A területi versenyen Aczél Katalin képviselte iskolánkat, ahol III. helyezést
ért el.

NÉMET NYELVTAN VERSENY SOLYMÁRON

8. osztályos tanulóink kiválóan szerepeltek a már hagyományként megren-
dezett német nyelvtan versenyen. Csapatban I. helyezést értek el, egyéniben
Csiszár Róbert szintén első lett. A csapat tagjai: Csiszár Róbert, Fábián Sára,
Balázs Zsófía, Magyari Eszter.

Gratulálunk!

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK!
KEDVES SZÜLŐK!

A Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola az alábbi-
akban szeretne tájékoztatást adni a
beiskolázást megelőző programok-
ról:

. A tanító nénivel és jelenlegi osz-
tályával már találkozhattak a
gyermekek, hiszen december
elején műsort adtak az óvodá-
soknak. Most újabb előadásra
hívják az ovisokat. Március 13-
án áelelőtt a 4. osztályosok elő-
adásában nézhetik meg Kodály
Zoltán: Háry János című művét.

. Március 17-én a leendő tanító
néni látogatóba megy a csopor-
tokba.

. Március 31-én "Játsszunk isko-
lásat!" címmel játékos ismerke-
dési foglalkozást fog tartani Dó-
ra néni, a pontos időpontot ké-
sőbb egyeztetjük.

. Március 31-én 17 órakor szülői
értekezletet tartunk az iskolá-

ban, ahol bemutatjuk az iskolát,
megismerkedhetnek az érintett
pedagógusokkal.

* Beiratkozás:
április 9-én (szerdán) 9-18 óráig
április 10-én (csütörtökön) 8-16
óráig.

Szükséges:
- ÖVQDAI SZAKVÉLEMÉNY
- EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZS-

KÖNYV
- SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KI-

VQNAT
-FÉNYKÉP A DIÁKIGAZOL-

VÁNYHOZ
. Pótbeiratkozás: április 24-én.

1 á >

ALAPÍTVÁNYUNK

Nebuló a "pilisborosjenői iskoláso-
kért" Alapítvány

Adószám: 18677557-1-13
MNB: 657000-101195501
Kérjük, támogassa adójának 1%-

ával!
Köszönjük!

KITÜNTETÉS

A Magyar Kultúra Napján az okta-
tási és kulturális miniszter Papp
Józsefnét, iskolánk igazgatónőjét Né-
meth László-díjjal tüntette ki. Igazga-
tó asszony Urömön kezdte pályáját
1974-ben matematika- kémia szakos
tanárként. 1983 és 1993 között a kö-
zös iskola igazgatóhelyettese volt. A
pilisborosjenői iskolát 1993 óta vezet-
te igazgatóként. Zsóka néni ez év feb-
ruár 1-jétől vonult nyugdíjba, de mint
szakos tanár továbbdolgozik isko-
lánkban.

Gratulálunk a kitüntetéshez, to-
vábbi munkájához sok sikert, eröt,
egészséget kívánunk!

KÖSZÖNET

Ezúton is köszönjük a szülők áldo-
zatos, segítő munkáját, amelyet ren-
dezvényeink sikere érdekében tettek.
Külön köszönjük Kalmár Gabriella
SZMK elnök segítő - támogató mun-
káját.

Megújult feliratok és címerek fo-
gadják az iskolánkba látogatókat. Kö-
szönet Varga Anikónak, aki már so-
kadik alkalommal támogatja munká-
jával iskolánkat.

Köszönjük Hermann István szülő
segítő támogatását.

FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET!

Kedves pilisborosjenői Háziasz-
szony!

Ha Ön DELIKÁT8 ételízesítőt
használ, akkor a zacskót ne dobja ki,
hanem dobja be az óvodában vagy az
iskolában található gyűjtődobozba!
Köszönjük!

Értesfc{8k a ttosságot. bogy az Aek vettettség e8eat. fctoteö oltása sa,
aMSM i.clSpoatökfoas tesz megtartyat:

IdőpoM:
Pöolltás: &priBs2l. 8-lOóráig
KjHfcerüiet: ^arBis 21. 10-14 Ciaig
Pótottw: éprilis 28. 8-9 őráig
Az oNás á|a:^ 2.700,- FtAIb
Az ebA oltásí kíteywt bozzak iMgiikkal.

QK BwaiQyör^

Polgárinssted Hiratal
Bécsi út 71. (Kasza bfe)
PDlgérmsteri Hmtsl

DK MobtárAsSa
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e zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

2008. március 13-án megtartott
testületi üléséről

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete 7 főből: 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

412008. III. 13. KThatározat

Tárgy: Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás
rendje

1. Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-
testülete a község közigazgatási területén lévő
óvodában és az általános iskolában a 2008/2009.
nevelési-, illetve tanévre történő beiratkozást az
alábbiak szerint rendeli el:

a) Német Nemzetiségi Altalános ésAlapfokú Müvészeti
Iskolában:
2008. április 9., 2008. április 10. napokon.
Pótbeiratás: 2008. április 24. napon.

b) Német Nemzetiségi Kétnyelvü Ovodában:
2008. április 28., április 29., április 30. napokon.

2. Pilisborosjenő Község Onkormányzatának képvi-
selő-testülete egyidejűleg felkéri az óvoda és az
általános iskola vezetőit, hogy a beíratás időpontját
a helyben szokásos módon történő kifüggesztéssel
is tegyék közzé.

Felelős: óvoda és az általános iskola intézmény-
vezetői.

Határidő: azonnal.

k. m. f.

Küller János s. k.
polgármester

A kiadmán hiteléül:

dr. Busai György s. k.
jegyzö

Molnámé Tóth Erzsébet
jkv.

A FELNÖTTRENDELÉS IDE.JE 2008.
FEBRUÁR 1-JÉTŐL MEGVÁLTOZOTT

Pilisborosjenő, Egészségház, Fő út 18.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1300_igoo
0800-1200
160o_i90o
Ogoo_iioo
0700-1100

Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács György
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente

2008. február 1-jétől
ÜRÖMÖN ÉS PILISBOROSJENŐN

sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől-péntekig

Hétfö: 8-töl12óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-töl 18 óráig Dr. Kovács Levente
Pbjenö, Orvosi rendelő tel. : 336-308

Kedd: 8-tól12óráig Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-tól 16 óráig Dr. Gelencsér Tamás
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

16-tól18óráig Dr. Fehér Eszter
Uröm, orvosi rendelő tel. : 350-224

Szerda: 8-tól 14 óráig Dr. Fehér Eszter tel. : 06 30 352-2047
14-tól18óráig Dr. Horti Szilvia

Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224
Dr. Gaál Gabriella tel. : 06 70 9405919
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

Péntek: 8-tól 11 óráig Dr. Kovácslevente
Pbjenő, Orvosi rendelő tel. : 336-308

11-től12óráig Változó
Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

12-tól 14 óráig Dr. Gaál Gabriella tel. : 06 70 9405919
14-től 18 óráig Dr. Gelencsér Tamás

Uröm, Orvosi rendelő tel. : 350-224

FELNŐTTRENDELÉS 2008. JANUÁR 1-JÉTŐL
UROM, ORVOSI RENDELO, Doktor u. 21. Tel. : 350-224

Dr. Fehér Eszter Dr. Horti Szilvia Dr. Gelencsér Tamás
Hétfő: 08. 00-12. 00 16. 00-19. 30 12. 00-16. 00
Kedd: 16. 00-20.00 08.00-12.00 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14. 00-18.00 07.00-11.00
Csütörtök: 14.00-18.00 08.00-11.00 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-14.00 14. 00-17.00

Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.

Csütörtök: 8-töl14óráig
14-tól18 óráig

ŰBÖM É8 PILISBOBÍBJENŐ ŰCTEmn
J^jszafeai tgyetefc
Bste 11 órátöl
Re^é}8wéi§

2@e8. á|>rM!s 01. Dr. (M88esérT8Btás ^O&áp-Bs
02. E>r. Fsfaér Bszter
Q3" Ür. Os^áA I%>or
04. t)t. Erter
85. Dr. Fehér Eszter
Q6. Dr. Koncs Lewate
07. DY. Kbvte Lwwte
08. Dr. Geteaesée Ihaw
09. Dr. Fekér Bssser
10. Dr. OsvéA Tfcor
ll. Dr. FtehérBszto
12. Dr. OwMb Ttoor
IS. Dr. OgyathTibesf
W. Dr. Kowcs Lwmte
15. Dr. Oeleatcsér Iteaás

OrMt: 3M-224
KEétTOgi Bgyelet:
Szoiabst re%el § őrátót
HétÉo reatí 8 ̂ r&ig

M. Dr. iPe&ér fazter
17. Dr, OgwBa Tha-
18,. &. fóai Zokáa
19. Dr. KÓ6ziZakáa
20. Dr. Koczi Zokáö
21. Dr. Kwács Lweats
22. De. Oeleacsér "imfe
23. Dr. Fehér Bs^sr
24. Qr. Owith TSbor
25. Dr.  éi- Bsztor
26. Dr. Fehw faater
n. Dr. KOY&GS Lwetíe
%. Dr. K(>ées Lewate
2?. Dr. OAscsérTteiás
30. Dr. Fehér Eszter

WS. ni^w 01. Dr.
Q2. Dr.
03. Pr.
04. Dr.
85. Dr.
06. Di.
07. Dt.
08. Or.
09. Dr.

 .
Dr.

11. DE.
12. Dr.
13. Di-,
14. Dr.
15. Dr.

Ko^áes LwestR

FefaérE^ter
Oafi GaferieKa
QaM GafetíA
OeÍsacsár Thaaás
KovéesLeveate
Fehérlfeter
OOTATibor
Cid^acsér "&aA

Kwáes Le^eate
Oeteacsér Twaás
Kcwáes LRvRníe
FtíMr Bszter

Az arwsi ilgyetet hsty^s (hwi, 0<>tóRr uta 21. Az Sgyelstes oms iBmdeBÍwi (etetenszáBtai tí6-30-9$-2B-2S7
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Mint már több ízben tájékoztattunk róla, hogy a gépjármű adó megállapítása
2007. évtől a személygépjármu kora és teljesítményének adata alapján történik. Az
utóbbi adat számos esetben nem áll a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére, ezért ezek
megállapítására a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésére van szükség. Sajnos
ezen esetekben a határozathozatal Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködését kö-
vetően kerülhet sor, ezért az értesítő kiküldése csak a későbbiekben történik meg.

Ismételten tájékoztatjuk a gépjármü tulajdonosokat a következőkrol:

2004. 01. 01-től az okmányirodák hivatottak a gépjármű adataiban történt válto-
zások átvezetésére. Ez azt is jelenti, hogy a ve'te/ eí eladás esetén is az adás-vételi szenő-
déseket 15 napon belül be kell nyújtani az okmányirodába (c: 2085 Pilisvörösvár, Béke u.
26. ) a hatósági nyilvántartás - és adózási - szempontból csak így szabályos az adatvál-
tozás bejelentése.

Ha az adásvétel évében nem történt meg az eladás bejelentése és a vevő is elmu-
lasztotta azt megtenni, abban az esetben a jogszabály szerint az adó megfizetésére az
kötelezhető, aki az adóév első napján a nyilvántartás szerint a gépjármű tulajdonosa
vagy üzembentartója.

Már 2004. évtől a központi nyilvántartás adatai alapján történik a gépjármuadó
határozatok meghozatala, így ha ott az adatok nem kerültek rendezésre, akkor a Pol-
gármesteri Hivatal adóztatása terén is megjelenhetnek a korábban bevallás alapján
megszüntetett gépjárművek. Ilyen esetek pótlólagos rendezést igényelnek az adásvétel-
ben közreműködő felektől. A tulajdonos változás utólagos rendezése az Okmányirodá-
ban történik adásvételi szerződés benyújtásával, vagy nyilatkozattétellel. Az iparűzési
adóbevallás beadási határideje 2008. 05. 31. -e melyhez bevallási nyomtatvány a
www. ilisboros'eno. hu honlapról is letölthető.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tájékoztató a 2008. máFdus 9-én megtartott országos népszavazás
kórházi napidíj, a vizitdíj és a tandíj kérdésében

Pilisborosjenő 1. sz. szavazókör: Szavazásra jogosult: 1097 fő

feltett
kérdés

1. iieéFáés

2. kérdés

Pilisborosjenő

feltett
kérdés

1. twdés

2. kérdés

3.

PilisboKpsjenő

feltett
kérdés

1. kfe-tí^

2. kérdés

i. fe&ctés

Pilisborosjenő

feltett
kérdés

l. feérctés

2. kérdés

3. Nérelés

leadott
szavazat

602

érvénytelen
szavazat

4

2. sz. szavazókör:

leadott
szavazat

@ei
661

R1

érvénytelen
szavazat

9

3. sz. szavazókör:

leadott

szavazat

195

érvénytelen
szavazat

o

ervenyes
szavazat

598

igen
szavazat

472

457

nem
szavazat

12S
141

Szavazásra jogosult: 1139 fő

érvényes
szavazat

652

igen
szavazat

501

nem

szavazat

151

Szavazásra jogosult: 412 fő

érvényes
szavazat

194

195

igen
szavazat

152

nem
szavazat

43

1-2-3. sz. szavazókörök összesen: Szavazásra jogosult: 2648 fő

leadott
szavazat

14@0

1460

érvénytelen
szavazat

13

ervenyes
szavazat

1445

igen
szavazat

1í4t

1110

1089

Helyi

nem

szavazat

335

Választási Iroda
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be, Berecrid Artal Ra-
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ség ja>fai. Az alap'wtö eé^a a

1. TSaogatai. a lato toBllaréüs
étetét.
sóh, bemMatófe, tesngvefse-

2. Segítmi, a Rár a^év6 R

inUáégét, kötoes fíffs"
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3. Bti feegteai, a falmak és
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4. Javtow, az egészségü^i,
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tauridbn áB megvsisostojil.

Ibvibbra is várjok tén<^ató-
tak, s^poazoraiofc ses^ségét,
Rted M5%gi. msá dotogi bozzá-
Jánriás fomstját^n.

Bereeziciaé Steadr^ Bva
Atepftrtop ti&ár
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EGÉSZ ÉGHÁZ: Április 24-én megtörtént az ün-
nepélyes avatás. Augusztusban befejeződik az Egész-
ségház lábazatkő és oszlopburkolása. Ertesítés szerint
dr. Herth Judit (felmondott) fogorvos praxisjogát nem
tudta eladni, az visszaszállt az önkormányzatra. Várha-
tóan augusztustól kezdődik a fogászati alapellátás az
Egészségházban.

FE LESZTÉSEK PÁLYÁ7ATOK: önkormányzati
földutak szilárd burkolására "forrás hiányában" nem
nyertünk támogatást. Felszíni vízelvezetési és út-burkolá-
si feladatainkkal magunkra niaradtunk. Ha lesz még
ilyen tárgyú kiírás, ismét pályázunk, addig is megte-
szünk minden tőlünk telhetőt. (Id. alább: "Helyi utcák",
és a külön "Felhívás").

- Pályáztunk regionális felhívásra a , /alucentrum
rekonstrukció"-ra. Ertékelésre bocsátásról érkezett ér-

tesítés, eredményről még nem.

- Iskola és Ovoda nyílászáró cserékre, utóbbinál
fűtés korszerűsítésre is, keressük a nyári kivitelezés le-
hetőségét. Másként a növekvő energiaárak mellett a
költségek jelentősen emelkednek.

SZEMELYI UGYEK: Iskolaigazgató pályázati ki-
írásra 4 pályázat érkezett, KT döntés, kinevezés, július
második felében várható.

- Dr. Busai György jegyző - családi okból - áthe-
lyezéset* kérte gyomaendrődi lakóhelyéhez közeli tele-
pülésfe. Kikéró alapján a KT hozzájárultjúl. 7-től áthe-

lyezéséhez. Egyben döntött a KT pályázati kiírásról, s uj
jegyző kinevezésig ajegyzői teendők ellátására Keresztény
Anikót bízta meg.

- Jegyző úr eddig ellátta az önkormányzatjogi kép-
viseletét is. Távozása miattjogi képviseletről kell gondos-
kodnunk. ^

- Jegyző és köztisztviselők távoztak a Hivatalból,
belső feladat-átcsoportosítások szükségesek.

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚT AVÍTÁSI ÜGYEK:
- 18-as busz: leveleztem, egyeztetésekre jártam,

hogy a 18-as busz minimum jelenlegi megtartását köve-
teljem falunk, különösen a Bécsi úti lakosok nevében.
Mindenhol ezt képviselem. A BKV Paraméter-könyvről
még ma sincs mindenki által elfogadott döntés.

- 10-es út: A fővárostól távolabbi települések is fél-
pályás útlezárásokkal tiltakoznak, Bécsi úti településré-
szünkön az egész forgalom torlódik, zajos, bűzös, bal-
esetveszélyes. 2x2 sávos 10-es út befejezési határidejeT
ként 2007. dec. 31. volt leírva törvényben! (gyorsforgal-
mi utakról szóló, ütemezése) Kezdéséről sem hallunk.
Óbuda polgármesterével konzultáltam, 2x1 sávon a je-
lenlegi forgalmat is alig képesek fogadni. Obuda szerint
a 10-es utat más koncepció alapján kell a fővárosnak fo-
gadnia.

- MO körgyuru: Kész a megyeri híd. A rá- és elve-
zető utakkal érintett települések önkormányzatai, la-
kossága, civil-szervezetek, különböző sok okból tilta-
koznak. A fővárosi közlekedés-fejlesztés koordinálat-

t, etoiiált idfeak és a

RtÍWRföN

NetoutöUrek

BtRdtfetA

JRs  JexiS faírek
B. 'fz>"r'y?.

Mdsedatí máiyeáig,

Tisztelt Latosság!
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lanságát illető súlyos műszaki és gazdasági kritikával te-
le van a média. Kiemelt állami beruházásként sincsfede-
zet a körgyűrüzárására. Szakértők szerint hosszú évekig
nem is lesz. Nyomvonal és kiviteli mód véglegesítésé-
nek hiánya súlyosan gátolja falunkat fejlődésében.

Minden lehetséges helyen és időben támogatást
kérek Pilisborosjenő területén mélyalagutas kivitelre, és
tiltákozom felszíni kivitel megvalósítása ellen.

Részt vettem az MO körgyűrű ENy-i negyedével
érintett települések polgármesteri találkozóján, ahol a
települések érdekét szolgáló egyesület alakult. Belefog-
laltattam a célokba Pilisborosjenőn a földalatti kivitelt,
csatlakoztam. A KT jún. 26-i döntésével megerősítette a
csatlakozást.

- Helyi utcák: a tavalyi nagy károk elhárításához
katasztrófa alapból pályáztunk segítséget. Végül nem
kaptunk, de az eljárás időveszteséget okozott a kárelhá-
rító kivitelezésben. A szerződéses árból visszatartottam

egy részt. Ennek fejében befejeződött a Szt. István, Jó-
zsefA., Erdő, PetóTi S. utcák hibáinak javítása.

- A Rózsa u-i beláthatatlan hajtűkanyart, előtte-
utána betorkoló utcák legelejét aszfaltoztuk, Bor u-t
járhatóvá tettük. A még be sem fejezett felületeken a
zivatarok rongáló hatását javítjuk.

- 30-40 aláírással levél sürgette a Víztározó köz,
Patak u. aszfaltozását, és több más kérés is érkezik. Az
Interneten Vandi néwel hirdet egy cég, kifejezetten sze-
mélyek, utca lakó-közösségek számára kínál gyors útbur-
kolást, ahol az önkormányzatnak nincs elégfedezete. Az
érdeklődők megtalálják a hirdetést, s az önkormányzat
együttműködik, ha szükséges.

TERŰLETFE LESZTÉSI ŰGYEKÉS VITÁK
Lazareth: "vízmosás" bozótos terület értékbecslé-

sen alapuló árát a Lazareth Intézőbizottsága átutalta a
kijelölt számlára. A bozótos vízmosás jelenlegi tulajdo-
nosai értesítést kaptak közcélú kisajátításról, aföldhiva-
tali eljárás indulásáról. Közművesítés indítás hátráltató
tényező az MO nyomvonal és kiviteli mód "lebegtetése".
Az önkormányzat egyetért a Lazareth tulajdonosok jo-
gos türelmetlenségével. Segít kiutat találni, hiszen
ugyanaz a törvény mondja ki a döntésig 500 méteres sáv-
ban mély és magasépítési moratóriumot (tilalmat),
amely megnevezi az engedélyező hatóságot, döntésért
felelős kormánytagot.

013 hrsz: A Fő út és Budai út közötti területre
HÉSZ, Szabályozási terv, és Megállapodás régen kész.
Kisebb részben lakó-célú telkek, nagyobb részben kör-
nyezetkímélő vállalkozások számára területek kialakí-
tása van tervezve. (és védősáv, utak, közművek helye,
stb.) A Megállapodás azonos elvű a többi fejlesztésre
váró területével. Terv, eljárási díjak, közművesítés költ-
ségviselői a jelenlegi tulajdonosok, akik ezen felül hoz-
zájárulást adnak az önkormányzat megnövekvő felada-
taihoz.

A tulajdonosok mára 2 csoportot alkotnak, köztük
érdekellentét is fennáll. Egyiket egy tulajdonos, mási-
kat ügyvéd képviseli. Az önkormányzatnak tehát két,

vitázó csoporttal kell tárgyalnia és 2 külső körülmény is
nehezíti a megegyezést:

Az egyik: itt is az MO, a másik: hogy az eredeti do-
kumentumok érvényesek, de ha újak készülnek, akkor
már a gyorsforgalmi, és az agglomerációs törvényt
azoknak fígyelembe kell venniük.

A régiek szerint egyben belterületbe vonás és azt
követően okosan ütemezett munkálatok és kötelezett-

ség-teljesítések adhatnának megoldást. Ilyen egyesség
létrehozására törekszünk.

Budai Tégla Zrt. területek: újraindult tárgyalások
intenzitása nem csökkent. Uj Megállapodás-tervezetek
készültek. ^ helyzetet komplikálja a "Malomdűlő" ügye.

A főépítész összegzi a két területről együttes sok éy
távlatában esetleges lakosszám növekedést, önkormány-
zati feladat-növekményt. BTRT fízeti a területfejleszté-
si eszközök átdolgozásának költségét, hatályba lépteté-
sükkor önkormányzat felé hozzájárulásként 100 MFt
átadását vállalja.

A BTRT tervezett fejlesztései megvalósulásuk után
folyamatos adóforrást fognak jelenteni.

A jelenleg érthető módon nem esztétikus terület
fejlesztés utáni "külalakja" a közeli nagy áruházzal és
logisztikai központtal képez majd látvány-egységet,
nem a távoli, Pilisborosjenő központi, vagy Bécsi úti ma
lakott településrészével. Ez áll szemben a főépítészi
szakmai érvekkel.

Egységes a Müszaki bizottság véleménye abban, hogy
új Megállapodásban ne legyen helye korábbi sérelmek-
nek Felek egyike részéről sem! Azt kell tartalmaznia,
amiben a Felek - akár az eltérően értékelt előzmények
után, de - végül megállapodnak. Elfogy a türelem, dön-
tésre kelljutni mielőbb.

Malomdűlő: Előző KT 2003. jan. -ban kötelezett,
hogy meghatalmazzam akkori jogi képviselőt (Dr.
Czugler), indítson pert a Malomdűlő Kft. tulajdonosok
ellen, 2002 őszén belterületbe vont és földhivatalnál ek-
ként bejegyzett területeiken az eredeti - szántó, legelő
- állapot visszaállítása iránt!

2004. májusijogszerűtlen felfüggesztésem alatt (bí-
róság egy hónapon belül visszahelyezett) az előző testü-
let a Malomdűlő Kft-vel új Megállapodást kötött, amit
Dr. Czugler bíróság előtti egyességgé emelt. Nem ere-
deti állapotot állított helyre, ellenkezőleg: Malomdűlő
Kft-nek sokkal több lakás építését teszi lehetővé, mint
az eredeti Megállapodás. A többi per lényegében ezen
egyesség - mint "szerződés" - kikényszerítéséről szól.
Több pontjának önkormányzatunk nem is lehet végre-
hajtója, míg más pontjait a Malomdűlő Kft. nem telje-
sítette. Ugyvédi Irodát bíztunk meg a különböző bírósá-
goknál tárggyal összefüggő minden irat kikérésére és
feldolgozására. /

BTRT és a Malomdűlő Kft. területei szomszédo-
sak, Malomdűlőhöz vezető út a BTRT területén széle-
sítendő, szóba jöhet közös közművesítésük, stb. Ossze-
függnek e tárgyak a Bécsi úti településrészeken felvető-
dött Pilisborosjenőről leválási szándékkal is. Más ön-
kormányzattal, új partnerral gyors Megállapodásra szá-
mít a Malomdűlő Kft.

Bécsi úti településrész: Onkormányzatunkhoz első
jelzéséként június 14-én kelt levél érkezett Szabó Sán-
dor "kapcsolattartó" úrtól. Leveléből kiderült, hogy
Solymáron, április 24-én tartottak gyűlést, melyről nem
tudtunk, értesítést nem kaptunk. Az egybegyűltek a Bé-
csi úti településrészek Pilisborosjenőtől önállósodásá-
nak különböző fokozatairól és módozatairól tárgyal-
hattak, a levél és jegyzőkönyv szerint egyoldalú és hiá-
nyos tájékoztatást követően.

Üröm KTjún. 5-én döntött: szándékavan Püisboros-
jenő Kövesbérci településrész átvételére. (Uröm tehát mi-
nimálisan 10 nappal korábban értesült, mint önkor-
mányzatunk!) Erról a KT-tjún. 12-i ülésünkön tájékoz-
tattam. Szabó Sándor úr leveléről a jún. 26-i helyi KT
ülés értesült és döntött:

Üröm felé területátadysi kezdeményezést Pilisboros-
jenő képviselő-testülete nem tesz, mert nem áll a község
érdekében. Kapcsolattartó úrral közöltük, nyitottakva-
gyunk leveléről szakmai megbeszélésre. A következő
összejövetel Szabó Sándor úrnálVolt^jún. 27-én. Erre

Tis^ett PolgárfeA, Ketíves boroqenof LakoscAí

A csatáctok többsége Iseritéséii belftl rmű^ tart,
d@ n@m mindmki fcsrdft gondot tícsl tégAb tömyeztíére.

toc8|irtcbé! ráfflol|ák a wrrwtet,
mrtlédc^ott hultsdék v@szi tötító, a félg űres huladékg^jlőfcM.

8ök actomáinsm őnteormányzait feozpérebol gyfcW,
fiz@t ja^kat

yássk tönkretgsA, @M§zilL Kfi^Qk tehrtnek nem helyi Igtosok is.
DR vitán felfit helyi tokos. sM

úWzépfg terelí a vteet otí is, ahot ügyanúgy egy ásón^OTmal
a még megtéw régi, vag^ @z u| árokba tgrtíhetné.

Aulób§járóját ggzlataza, d@ a vlz §2&nára nem btíosfc ótereszt,
f@l@U@ Wönt a víz, melWto és gödömyi tóíyú,

végiQ muMhordalék,
^rh^atían az utca. Panasz, öejelentés nagy számban érkezfc.

Ugy>, sőtan Wgyek, mto szsp tiszta, gondozotó falyn haltenak át?
I'Uunk s@m csrt a házuk, s az vd ri* az Onotó.

Pilisborosjanő az Önötc fróupí Érezzek sa|át|ulsna!(, szeressélí!

Az Őrtkormányzaliák nagyon sok a feladtóa és nagyon kevés
a p@nz@,

minden lehstőt m@glRszunl(, d@ a "mu^6|''-ra is alig fci^a.
N@m jut a tetoss^i kárskozás és közony miatt

ismélsndő Wadatok dupla fefiteégére.

Nem szeretnénk Mrságolni, hanem
<ÉRŰNK!

Kéfwís&ffiWiM, PofgisYMstóri HívM és a magam newtwi
KWorJwos, {wlgármosfár

meghívták Szahó János urat, aki Bécsi úti lakus, képvi-
selő és a Bécsi úti bizottság elnökc, más bizottságok
tag)a.

Szabó János biz. elnök úr - saját beszámolója sze-
rint - clönyökról cs hátrányokról tájékoztatott, tévcdé-
seket cáfolt, kerdésekre válaszolt.

EGYÉB F NTOS ÖNKORMÁNYZATI ÜGYIÍK:

- Nehéz pónzügyi helyzetünkben erélyes hivatali
lépések történtck kintlévőségek behajtására.

- Jó hír, hogy a 2007. évi Zárszámadási rendeletct
a KT határidő előtt elíbgadta, május végén kifüggesz-
téssel hatályba hclyezte jegyző úr. Szövege és fontos
mellékletei e lapban is megjelennek.

- Egyszer végigórtünk az önkormáayzati területek
kötelező kaszálásával, parlagfűírtással.

Küller János

polgármester

Elballagunk...
A cím többes száma nem csak a gye-

rekekre utal, hanem az őket kísérő osz-
tályfőnökök sorára is. Az eddig ballagó
8. osztályosok közül ők voltak azok a
gyerekek, akiket nem két osztályfőnök
(alsós és felsős) vitt végig az iskola 1-8.-
ig tartó útján, hanem egészen pontosan
6, azaz hat osztályfőnökük volt szeren-
csés vagy szerencsétlen "véletlenek"
folytán.

Most viszont itt állnak nyolcadikos-
ként, sokan vannak, okosak és nagyok.
Az okosságukat és rátermettségüket ja-
nuártól áprilisig be is bizonyították, hi-
szen a 30 tanulóból 18-an gimnázium-
ban (főleg a főváros elit gimnáziumai-
ban), 8-an szakközépiskolában és 4-en
szakiskolában tanulnak tovább szcp-
tembertől, ahol hitem szerint tanulóink
megállják majd a helyüket, ezzel is
öregbítve iskolánk hírnevét.

Orömmel írom le, hogy a januárban
megírt központi írásbelijük átlaga mcg-
haladta az országos átlagot. A nyolc év
során számos versenyen kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak, illetve a 30 fő-
ből 8-an mindvégig jeles vagy kitunő óv
végi bizonyítványokkal dicsekedhetlck!
Méltán húzhatják ki magukat a fiata-
labb korosztály előtt.

Búcsúzóul: kívánok mindnyájatok-
nak hasznos és boldog középiskolai
éveket, és ha majd olvasok rólatok az
újságokban..., látlak benneteket a tele-
vízióban..., büszkén mondom: "O IS
AZ ÉN TANÍTVÁNYOM VOLT!"

Veíró Tünde
(a 6. osztályfőnökötök)
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A pilisborosjenői iskolásokat idesto-
va 10 éve támogató alapífványunk is-
mét sikeres évet zárt. Két immár ha-
gyományos programunk, az András-
napi bál és a májusi iskolagála rekord
számú látogatót vonzott, nagy sikerrel
zajlott. A lelkes szülői részvétel és a tá-
mogatójegyekből, valamint az l%-ok-
ból befolyt összeg lehetővé tette, hogy
továbbra is jutalmazhassuk legkiválóbb
tanulóinkat, megjelentethessük az is-
kolai évkönyvet, érdekes, izgalmas, ta-
nításon kívüli programokat szervezhes-
sünk. Az idei tanévben a fejlesztő és a
sporteszközök köre is tovább bővülhe-
tett. Talán mindezek közül a leglátvá-
nyosabb a streetball palánk felállítása
az iskola udvarán, amely azóta is ked-
venc játéka kicsiknek-nagyoknak.

Tiszteh Támogatóink! Ewton is sze-
retnénk köszönetet mondani önzetlen,
szorgos munkájukért és anyagi segítségü-
kért!

A mellékletben a Nebuló alapítvány
az alapító okiratnak megfelelő, 2007.
évi egyszerűsített beszámolójának
mériege és eredmény-kimutatása lát-

ható, amely a főbb adatokat tartalmaz-
za. A kuratórium által elfogadott, rész-
letes közhasznúsági jelentés az iskola
faliújságján tekinthető meg.

Ribáné Horváth Enikő
az alapítvány titkára

A Nebuló alapítvány 2007. évi egyszerűsített beszámolójának mérlege

a

3

4

A.
7

8

10
B.
c.
E.

Megnevezés

b

Egyéb bevételek
Ebből: támogatások

- helyi önkormányzati
- egyéb egyéb

Pénzügyi muveletek bevételei
Osszes bevétel (1+2+3+4+5+6)

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Ossz. ráf. (7+8+9+10+11+12)
Adózás elotti eredmény (A-B)

Tárgyévi eredmény rC-I-D)

Alaptevékenység
2006

c

863
552
120
432

5

868
47
96

648
791
77

77

2007
e

526
526

526
6

532
62
o

481
543
-11
-11

Osszes
2006

f

863
552
120
432

5

868
47

96
648
791
77

77

tevékenység
2007

h

526
526

526
6

532
62
o

481
543
-11

-11

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testületének

7/2008. CV. 30. ) Kt. számú zárszámadási rendelete
az Onkormányzat 2007. évi költségvetés

végrehajtásáról

Pilisbprosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Allamháztartásról szóló - többször módosított -
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint az Allamháztartás műkö-
dési rendjeröl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
l.§

A rendelet hatálya kiteijed az Onkormányzatra, a
Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költ-
ségvetesi szerveire.

2.§
1. Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szer-
vek:

- Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda
-ÖNO
- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

1. Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények
külön-külön címet alkotnak.
a) A címrendet és az előirányzatokat 3/2008. (III.

14.), 9/2007. (XI. 16.), és a 8/2007. (X. 27.) szá-
mú rendeletekkel módosított 4/2007. (IV. 4.)
számú Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2007. évi költségvetésének teljesítése

3.§ '
1. A Képviselő-testület önkormányzat a 2007. évi tel-

jesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 582.065 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 568.140 ezer forintban álla-

pitja meg.

1. A Képviselő-testület e rendelet 1-14. számú mel-
lékleteiben foglalt részletezettség mellett

a) a Polgármesteri Hivatal 2007. évi zárszámadását:
268. 010 eFt nyitó pénzkészlettel
183. 298 eFt pénzkészlettel
557. 219 eFt bevétellel, ebből
186.234 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

7. 647 eFt függő bevétellel
48.050 eFt kiadással
10.063 eFt függő kiadással

118.680 eFt módosított pénzmaradvánnyal
155. 967 eFt szabad pénzmaradvánnyal

b) a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2007. évi zárszámadását:

4.333 eFt nyitó pénzkészlettel
1.328 eFt záró pénzkészlettel

131.010 eFt bevétellel, ebből

>ó

O eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
572 eFt függő bevétellel

134.015 eFt kiadással
-654 eFt függő kiadással

2.475 eFt módosított pénzmaradvánnyal
2.091 eFt szabad pénzmaradvánnyal

c) az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását összesí-
tett halmozódás kiszűréssel (intézményi támogatás
nélkül):

272. 343 eFt nyitó pénzkészlettel
184. 626 eFt záró pénzkészlettel
568. 140 eFt bevétellel, ebből
186. 234 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

8.219 e Ft függő bevétellel
582.065 eFt kiadással

9.409 eFt függő kiadással
121. 155 eFt módosított pénzmaradvánnyal

551 eFt államkincstári visszafizetési köte-
lezettséggel

158.058 eFt szabadon felhasználható pénzma-
radvánnyal

hagyjajóvá.

1. A Képviselő-testület a 2007. évi pénzmaradvány ki-
mutatását a 6-6/d. számú mellékletek alapján hagyja jóvá
és fogadja el.

2. A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 2. 091 e Ft összegű pénzmaradványát elvon-
ja és a Polgármesteri Hivatal 155.967 e Ft összegű szabad
pénzmaradványával összevonja.

3. Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete a pénzmaradványok összevonása során keletke-
zett, összesen 158.058 e Ft összegű szabad pénzmarad-
ványt a Pilisborosjenő Község Onkormányzat 2008. évi

költségvetéséről szóló rendeletében a "költségvetés bevc-
telei és kiadása" címben, a 3. §(3) bekezdésében meghatá-
rozott forráshiány összegét biztosító hitelek kiváltására
engedélyezi felhasználni.

4.§
A képviselő-testület a Német Nemzetiségi Onkor-

mányzat 2007. évi zárszámadásat a 10. számú melléklet
szerÍnt, a Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata
alapján hagyja jóvá.

5.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi zár-

számadási rendeletének mellékleteinek részletezését az

alábbiak szerint határozza meg:

- 1. sz. melléklet: bevételek alakulása szakfeladatonként -

Polgármesteri Hivatal
- 1/b. sz. melléklet: bevételek alakulása szakfeladatonként

- Altalános Iskola

- 2. sz. melléklet: bevételek tevékenységenként - Polgár-
mesteri Hivatal

- 2/b. sz. melléklet: bevételek tevékenységenként - Altalá-
nos Iskola

- 2/c. sz. melléklet: bevételek'tevékenységenként - önkor-
manyzati összesltö

- 3. sz. melléklet: kiadások alakulása szakfeladatonként -
Polgármesteri Hivatal

- 3/b. sz. melléklet: kiadások alakulása szakfeladatonként
- Altalános Iskola

- 3/c. sz. melléklet: többéves kihatással járó beruházások
- 4. sz. melléklet: kiadások tevékenységenként - Polgár-

mesteri Hivatal

- 4/b. sz. melléklet: kiadások tevékenységenként - Altalá-
nos Iskola

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS.
Polgármesteri Hivatal
Sorsz. Me nevezés

1 Személ i 'uttatások
2 Munkaadót terhelő 'árulékok
3 Dolo i és e éb fol' ó kiadások
5 Felü . alá tartozó költs-i szervnek fot ósított műk. tám.
6 Támo atásértékű működési kiadás
8 Működési célú énzeszk. átad. áh-n kívűlre
10 Társadalom és szoc. olitikai és e éb 'utt. támo atás
12 MOködési kiadások összesen 01+........+10
13 Intézmén i beruházási kiadások

17 Felhalm. célú énzeszk. átadás áh-n kívülre
14 Felhalmozási kiadások 13+14
15 Felü elet alá tartozó költs-i szervnek fol ósított tám.
25 Pénzfor alom nélküli kiadások
26 Költsé vetési kiadások összesen
29 Kiadások összesen

30 Működési bevételek
31 Felhalmozási bevételek
33 Támo atási kölcsönök i én bevét., visszatér.
34 Költsé vetési támoc atás
35 Pénzfor alom nétküli bevételek
36 Költsé vetési bevételek összesen
38 Finanszírozás bevételei
39 Bevételek összesen

Eredeti ei.
104542
31 068
80776

118240
130

10586
10761

356 103
133410

133410
140852
20000

509513
509513

219536

636
104645

324817
184696
509513

?. 2007.
5. számú melléklet

Módosított ei.
102377
31 112
84674

118240

9465
10761

356 629
135864

38
135902
138435
50824

543 355
543 355

237 675
7964
1 436

110046
186234
543 355

543 355

Tel'esftés
98778
28715
62386

120089

9466
7498

326 932
111 017

38
111 055
138372

437 987
448 050

251 228
8209
1 502

110 046
186234
557219

7647
549 572
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EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS.
Általános Iskola

Sorsz. Me nevezés Eredeti ei.
81 648
25644
21 525

128817

128817

128817

10577

1 Személ i "uttatások
2 Munkaadót terhelő "árulékok
3 Dolo i és e éb fol ó kiadások
5 Felü .alá tartozó költs-i szervnek fot ósitott műk. tám.
6 Támo atásértékű működési kiadás
8 Működési célú énzeszk.átad.áh-n kívűlre
10 Társadalom és szoc. olitikai és e éb 'utt. támo atás
12 Működési kiadások összesen 01+........+10
13 Intézmén i beruházási kiadások
17 Felhalm.célú énzeszk.átadás áh-n kívülre
14 Felhalmozási kiadások 13+14
15 Felü elet alá tartozó költs-i szervnek fol ósított tám.
25 Pénzfor alom nélküli kiadások
26 Költsé -vetési kiadások összesen
28 Finanszírozás kiadásai
29 Kiadások összesen

30 Működési bevételek
31 Felhalmozási bevételek
33 Támo atási kölcsönök i én bevét., visszatér.
34 Költsé vetésitámo atás
35 Pénzfor alom nélküli bevételek
36 Költsé vetési bevételek összesen
38 Finanszírozás bevételei
39 Bevételek összesen

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS.
Önkormányzatí összesftő
Sorsz. Me nevezés

1 Személ i 'uttatások
2 Munkaadót terhelő 'árulékok
3 Dolo i és e éb fol ó kiadások
5 Felü . alá tartozó költs-i szervnek fol ósított műk. tám.
6 Támo atásértékű műkődési kiadás
8 Működési célú nzeszk. átadásá áh-n kívülre
10 Társadalom és szoc. olitikai és e éb "utt. támo atás
12 Működési kiadások összesen 01+........+10
13 Intézmén i beruházási kiadások
17 Felhalm. célú énzeszk. átadás áh-n kívülre
22 Felhalmozási kiadások 13+14
25 Pénzfor alom nélküli kiadások
26 Költsé vetési kiadások összesen
28 Finanszírozás kiadásai
29 Kiadások összesen

30 Működési bevételek
31 Felhalmozási bevételek
33 Támo atási kölcsönök i én bevét., visszatér
34 Költsé vetési támo atás
35 Pénzfor alom nélküli bevétetek
36 Költsé vetési bevételek összesen
38 Finanszírozás bevételei
39 Bevételek összesen

Halmozódás kiszűrése
Bevételek mindösszesen

2007.
5/b. számú melléklet

Módositott ei. Tel'esi'tés
81 781 84 733
25687 27194
21 793 22 742

129261 134669

129261

129 261

134669
654

134015

11 021 10350

118240

128817

128817

JELENTÉS.

Eredeti ei.
186190
56712

102301
118240

130
10586
10761

484920
133410

133410
20000

638 330

638 330

230113

636
222 885

453 634
184696
638 330

118240

129261

129261

2007.

120088

130438
572

131 010

5/c. számú melléklet
Módosított ei.

184158
56799

106467
118240

9465
10761

485 890
135864

38
135902
50824

672616

672616

248 696
7964
1436

228 286
186234
672616

672616

Tel'esítés
183511
55909
85128

120089

9466
7498

461 601
111 017

38
111 055

572 656
9409

582 065

261 578
8209
1 502

230134
186234
687 657

7075
680582
-120089
560 493

4/c. sz. melléklet: kiadások tevékenyscgenkcnt - önkor-
mányzati összesítő

5. sz. melléklet: egyszerűsítclt pénzforgalmi jclentés -
Polgármesteri Hivatal

5/b. sz. melléklet: e^yszerűsített pónzforgalmi jelentés -
Altalános Iskola

- 5/c. sz. melléklet: 'egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
önkormányzati összesítő

- 6. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás - Polgármes-
teri Hivatal

- 6/b. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás - Altalános
Iskola

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

6/c. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás - önkor-
mányzati összesítő

6/d. sz. melléklet: szabad pénzmaradvány felhasználása
7. sz. melléklet: pénzforgalom egyeztetése - Polgár-

mesteri Hivatal

7/b. sz. melléklet: pénzforgalom egyeztetése
nos Iskola

Általá-

- 7/c. sz. melléklet: pénzforgalom egyeztetése - önkor-
mányzati összesítő

- 8. sz. melléklet: személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok teljesítése - Polgár-
mesteri Hivatal

- 8/b. sz. melléklet: személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok teljesítése - Altalá-
nos Iskola

PÉHZMARADVÁHY fCmWATÁS
Poigámwstori Hlvafát

Sorsasám nevesaés
1 Kőtts etési bankszámték záró énl ei

Pénztárak és betétNön ek záróe enle ei
Zárö niEkteztet

.q Költs vatés aktiv R> . elszám. zár enl ei

Kőlts vetés asszfv k> .elszám. zárö enl ei
Köte vetés aktív átfutö elszám. zér nle e

7 Kötts etés asszfv átfutó elszám.zárő enl e
Kötts vetés aktfv tö 6 elszámotások záró enl e
PassztvfO ő elszámolások zár en e

10 Egyéb költséQvetést aktfv és passztv pénzílgyil
elszámotósok összasen

1 Előző év ek ben ké zett tartalék maradván
1 Vállatkozási tevéken nzfor atmi eredmén e

Tdr évi hR esbített niemaradván
1 Intózmén " költs etési befiz. többtettám. miatt
1> Költ etési befizetés t5bb(ettám.miatt
1 Költs etési kiutalás kiutatatlan intézm. tám.miatt
17 Költs "vetési kiutaiás kiutalatlan tám.
18 Pénzmaradván terhelö elvonésok

19 KŐH wetéél nzmarachtíin
20 Vállalkozási tev. eretímén éböl ala tev.
21 Kt v-í énzmaradv. kulön' szabál ala an möd tétel
22 Módosftott nzmaratíván
23 19. sorbó( E észs bizt.AI bólfol. nzeszk. m.
24 19.sorbólKötelezetts etterhett énzmaratíván
25 Szabad nzmaradván

PÉfStlSARÁDVÁW KtMlfTATAS
Áítalános ískola

SorsaSm I- newzés .
1 Köl tési bankszámlákzárée nl ei
2 Pénztárak és betétkön ek 2ár enl e<
3 Zéró készlet
4 KOIt etésakNvki .elszám.záró nl ei
5 Költs vetés asszív ki .e<szám.zóró ent eí
6 Költsé vetés aktív átfutö elszánn. zárö en) e
7 Kötts vetés ' sszív átfuté etszám. záré ent e
8 K&lts etéstí<ttvfu ő elszámolások záró ent e
9 PassztvfQ . ö elszámotások zá enl e

10 Egyéb köttségvetésl alrtlv és passziv pénzügyi
CIsiEámolások ősszesen

11 ElőzC 6v ek ben ké zett tartalék maradván a
12 VáltaStozási tevéken énzfor atmi eredmén
13 Tér éwí hé sb(t>tt nzmaraöván
14 Intézmén íkőte ' vetési befe.többlettám.miatt
15 KMts vetési befizetés többlettám.miatt
16 KOIts vetés* kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt
17 Költs vetési kiutalás ktutalatlan tám.
18 Pénzmaradvám terhelő etvonások
19 Költs . vetési nzmaradván
20 Vátlaltozási tev. eredmén éből ala tev.
21 Kt -i nzmaradv.kötön ' szabát ala 'án mód tétel
22 INóclosftott nzmaiaávén
23 19.soiWE észs tet.Aia bótfol . nzeszk.m.
24 19.sort>61 tár évi kötelezetts etterhelt nzmaradván
26 > :, '..,1:, " .. . : :. WrtW>
27 Szabaet nzmaradván

& sxómú meiltéklet
El&ő év

267 450
560

2W 010
o

o

6 685
11 519
7384

16440

-13910
9151

o

244949
o

-473
-63

o

o

244413
o

o

244413
o

o

244413

64?. SKZámü
Előzőév

2885
1448
4333

5174
o

5174
2801

o

6706

Tár év
182865

433
183298

o

o

183298
11 588
18189
8723

3800
67867

o
119231

o

-551
o

o

Q

118SW
o

o

11868Ü
o

118

meiWttet
Tár v

1273
55

1328

4520
572

3948
2801

o

2475

63

6769 2475

6769

410

6359

247S

699
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PÉMSIMfíAOVÁHY KUWTATÁS
őnkonitíinyxatí ősswsM

SoraaaSm ÍWWSÉR
1 Kö etésl bankszámiak z nl l
2 Pénztárak és betéfltön ek záró enl ei
3Zéró tot
4 K< etésaktívki . elszám.zár nl et
5 Köi etés (vk' .etszám.zánS enl ei
6 Kö ^és aktfv átftrtő el^itám. zárót en( e
7 Kö tés sszív átfutó elszám.zár ent e
8 Kö etésaktív ő elszámolások zár ent e
9 Passzív ő elszámolások zár Rn e

16 Egyéb költeégwtési alctív és passzív pénzögyl
elsstámolésok össaaasen

11 Előző év ek ben ké zett tartalék maradván
12Válta(kozá^tevAteen nzito miereámén e
13 Tá irt he (t<tt rmnaradváro
14 (ntézmén " tö etési befiz. többlettám. miatt
15 Köl etési betízetés többSettém. miatt
16 Kö etési kiütalás Mutalatlan irrtézm. tám. miatt
17 Kötts etési kiutolás kiutalatlan tám.
18 Pénzmaradván terhető eh/onások
19K&(t I maradván
20 Váálalkozási tev.eredmén tí^l al tev.
21 Kt -i nzmaradv. köfön sztítól ala "ánmódtétel
22 Móctosfiott mnwrsvSvén
23 22.soit>ól E ész 'zt.AI ból fot . nzeszk. m.
24 22.sorfa6t Kötelezetts t terhett nzmaradván
25 Szabad nzmaradván

6/c. sfámú meWktet

SwbwS fsénaanaraíivány feltiasxnálásei

1 Pot ármesteri Hivatal nzmaradván
2Ebből:

NN
3 Po( ámwsterf Hh>tel mórfosftott maradvá
4 Kötelez ettertiett
5 FW ánnestort Hlvatel. inamaradván' a
6 Iskola nzmaradván a
7 Itormán t saabadon telhasználhaté aanaradván

El&eéév
270 335

2008
272343

o

o

11859
11519
7364

16440

-8736
11952

o

251655
o

-473
o

o

o

251182
o

o

251 182
o

410
250772

6/<S.

Tár év
184138

488
184626

o

o

10443
12161
18189
8723

7748
70668

o

121706
o

-551
o

o

o

121 155
o

o

121 1SS
o

119379

sssámú nielléfctet
186547

-1383
185164
29197

158867
SÜ91

15W58

AciótöltoB tós

EtAŐI:
- előző évt
-tá év$

tómzwtós

-elözöévi
-tár vi

Efcfcől:

Kötes&ntülflzetéa
&tílWft6k
Beruháatst ss&m^t

8/c. sz. melléklet: személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok teljesítése - önkor-
mányzati összesítő

9. sz. melléklet: állami támogatások, hozzájárulások el-
számolása - önkormányzati összesítő

9/b. sz. melléklet: normatív kötött felhasználású támo-
gatások elszámolása - önkormányza-
ti összesítő

15875

1350

5590
10285

509
841

10
195

3757
W10

29197

- 9/c. sz. melléklet: központosított előirányzatok, egyéb
kötött felhasználású támogatások el-
számulása - önkormányzati összesítő

- 11. sz. melléklet: felhalmozási kiadások bemutatása

- 12. sz. melléklet: az önkormányzat adóbevételeinek ki-
mutatása

- 13. sz. melléklet: költségvetési létszámkeret kimutatása

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Asr őnkonnányzat áflamf támogatósokkal, hozzájámlósoWkal kapcsolatos ets.zánwlása

Állami atások alakulása
Sorszám rosvezés

1 TetepOlési önk.feladatai
2 Tetepűlési Onk.töm közl.feladatai
3 (tésöavi iaazaatási feladatok
4 Lakott kQlterQlettel k s. feladatok
5 Udűtöhelvi feladatok
6 Pénzbeli szociális 'uttatások
7 Lakáshoz utás feladatai
8 Szoc. alaoszo . -családs (tés
9 Szoc.alaosz .- yermek'ólét

10 Szociáiis étkezés
11 Háziseafts- ís
12 Időskorúak .* int. ellátása
13 Közokt-ala* óvodai nevetés 8 hó
14 Közokt. ala -isk. okt. 1-4.evf. 8 hó
15 Kozokt.ala.-isk.okt.5-8.evf. 8 hó
16 Közokt.ala-óvoda 8 óra 1-n.évben 4 hó
17 Közokt.ala -óvoda 8 óra 2-3-n.évben 4 hó
18 Közokt. ala -isk. okt-1. evf. 4ho
19 Közokt.al- -isk. okt. 2-3. evf. 4 hó
20 Kőzokt. . < isk.okt.4.évf. 4 hó
21 Közokt. al. .. -isk. okt. S.évf. 4 hó
22 Közokt-al . -isk. okt. S. évf. 4 h6
23 Közokt.ala .-isk.okt.7-8.evf. 4 hó
24 Közokt.kie .alaDtokú műv.okt. 8 hó

25 Közokt.kie .alagfokú műv.okt. 4 hó előmin.
26 Közokt. kie . ált-isk. n közi, tanulószoba
27 Közokt. kie . nem ma arul, ki . kisebbs. okt. 8 hó
28 Közokt-kie . nem ma rul, ki . kisebbs. okt. 4 hó
29 Közokt.kie>.>ed.szakmai.szo . 8 hó
30 Közokt. kie . beiáró óvoda 8 hó
31 Közokt. .. bearoalt. isk. 1-4. evf. 8hó
32 Közoktki . beiáró att. isk. 5-8.evf. 8 hó
33 Közokt-ki . saiátos, . akad. int r. óvodások 8 hő
34 Közoktki- . sa'átos. . akad. int r.óvodások 4 hó
35 G ermekvéd. -50% kedv. étkezés bet , f . ermek
36 G rmekvéd.-50% kedv.étkezés 3 va több ermek
37 G ermekvéd. -50% kedv. éteezés S.évf.tót r kedv.
38 G ermekvéd. -inavenes étkezés óvodában rend. . k.
39 G ermekvéd. -i enesétkezésátt. isk. 1-4. évf.r . k.
40 G ermekvéd. -áft. hozzá'ár.tankön ellátáshoz
41 G ermekvéd. -naDoalÍ in . tank. tartósan bet tanuló
42 G ermekvéd. -naDDali in . tank. rendsz. . kedv.
43 G ermekvéd. -napp; !i in . tank. 3 va több ermek
44 Hel i közművelődési és kö2 -tfetadatok

Sorszám
1 Peda
2 Peda
3 esen

Nomratfv, kőtőn felhasználású támogatások elszámotása

nevezés
szakv.továbbké zés8h6
szakv.továbbké zés4hó

Sorszám nevezés
1 Lakossáai közmflfejlesztés támo atása
5 Hel ' kisebbséai önk.működ. átíalános tám atása
7 Kön ári, közműv.érdekelts. növ. tám atás
9 Hei ' szewezési int.k .többtetkiad.tám atása

26 Kö . ontosított előirán tok összesen
27 E es iövedelemDótló tám. kie észítése
28 nk. ^tal szewezett közcétu f lalk. tám atása
29 Szoc. továbbkéozés tám atása
W Szoc.ellátásokkal >a cs. b tám.ősszesen
36 N ri ermekétkeztetés szociális célú tám atása

Eredetl
4 690 620
1 750 485

432 150
425 600

o

12916200
5014034
1 342 605
1 342 605

324800
223 000

1 050 000
12736000
15504000
15405333
3315000
3910000
1 275 000
3 400 000
1 955 000
1 870 000
2210000
4165000
7700000
3 675 000
1 886 000
8910000
4 500 000

153600
40000

140 000
190000
278 400
192000
55000

4 400 000
220000
275000
825 000
230 000

10000
170000
870 000

3 857 865
133835297

.Iszámolása

Eredeti
296400
148
444

támogatások el

Eredetl
38

640
t

6 >
7 i
1 .
1

3

vközl változás
o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o
o

-85 000
-85 000

o

-340 00.0
-170000
-425 000
-630 000

o

-184000
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

-55 000
-385 000
-17000

o

-40000
-50000

o

-2466000

vközl változás
-253 710

-1 700
-255 410

Iszámolása

vközi változás

9. sz melléhlet

V es
4 690 620
1 750 485

432150
425600
273 000

12916200
5 014 034
1 342 605
1 342 605

324 800
223 000

1 050 000
12736000
15 N)4 000
15405333
3315000
3910000
1 190000
3315000
1 955 000
1 530 000
2 040 000
3 740 000
7 070 000
3 675 000
1 702 000
8910000
4500000

153600
40000

140000
190000
278 400
192000
55000

4 400 000
220000
220000
440000
213000

10000
130000
820 000

3 857 865
131 642297

9/b sz melléklet

V i s
42690

146500
189190

9/c sz melléklet

}/ es
38

640
50

6702
7430
1 776
1 524

o

3300
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- 14. sz. melléklet: az önkormányzat mérlege
- 1. sz. függelék: az önkormányzati ingatlanok statisztiká-

ja 2007. december 31-i állapot szerint

A költségvetési létszámkeret

6.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi tény-

legesen felhasznált létszámkeretét 86 főben hagyja jóvá a
13. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

7.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A

rendelet kihirdetéséról a jegyző a helyben szokásos mó-
don gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

dr. Busai György s. k.
jegyző

10. számú melléklet
Pilisborosjenő

Német Nemzetiségi Onkormányzat képviselő-testületének
10/2008. (V. 26. ) számú

zárszámadási határozata

a helyi kisebbségi Onkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Onkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször mó-
dosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - fígyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás
működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30. ) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi költ-
ségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja.

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi kisebbségi Onkormányzatra.

2. A helyi német nemzetiség önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 1045 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 2428 ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési kiadások és bevételek

1. A helyi kisebbségi önkormányzat (összevont) 2007. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított el?irányzat sze-
rinti - költségvetési kiadásainak és bevételeinek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A pénzmaradvány

1. A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felül-
vizsgált pénzmaradványa: 1383 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

2. A jóváhagyott pénzmaradvány a 11/2008.(V.26.) NN0 Kt. határozat szerint használható fel.
i

Szegedi Ferenc s.k.
elnök

13. számú melléklet

A KOLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

A Képyiselő-testület az önkormányzat 2007. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 86 főben hagyja jóvá az
alábbiak szerint.

Polgármesteri Hivatal:
Polgármester:
Jegyző:
Köztisztviselők:

Intézményvezető:
Vezető-helyettes
Más vezető:
Közalkalmazottak:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:
- Részmunkaidőben foglalkoztatottak:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:
- Részmunkaidőben foglalkoztatottak:

Német Nemzetiségi ÁItalános és Alapfokú Művészeti Iskola:
Intézményvezető:
Vezető-helyettes
Más vezető:
Közalkalmazottak: - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

- Részmunkaidőben foglalkoztatottak:

Ifő
Ifő

12 fő
2fő
2fő
Ifő
Ifő

21 fő
2fő

Ifő
Ifő
2fő

29 fő
8fő

v-kivonat

Pilisborosjeno Német Nemzetiscgi Onkormányzat
Képviselő-testiiletének

2008. májufi 26-án
megtartott testületi ülésének jt'gyzőköiiyvéböl

Pilisborosjenő Német Nemzetíscgi Onkonnányzat Kép-
vi.'iclö-tcstülete 5 főböl: 5 igcn szavazattal uz alábhi határo-
zatot hozza:

1112008. V. 26. NNÖKt.határo t

Tárgy: 2007. évi zárszámadás elfogadása

Pilisborosjenő Német Ncmzetiségi Onkormányzat
Képviselo-testülete úgy dönt, hogy a rendelkezésre álló

adatok alapján megalkotja a 2006. évi zárszámadási hatá-
rozatát az alábbiak szerint:

2007. évi nyitó pénzkészlet 964. 1 11.- Ft
2007. évi záró pénzkészlet 1.383.298.. Ft

A záró pénzkészlet felhasználásáról a NN0 Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a tájház felújítására fordítja.

Felelős: Szegedi Ferenc elnök
Határidő: 2008. május 31.

k. m. f.

A kiadmán hiteléül:
Molnárné Tóth Erzsébet

jkv.

r-

L.

a- ., ^m<Rit> . F'-'M'- '

Szegedi Ferenc s. k.
elnök

. -,
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A JövőJenő Pilisborosjenő Ifjúságáért
Alapírvány 2008. május 7-én hivatalosan
is megkezdte rnüködését községünkben.

Mint azt alapítónk, Paksi Irnre koráb-
bi tájékoztatójában olvashatlák, az ala-
pítványt célja:

" A helyi önkormányzat, iskola és ci-
vil szervezetek erőfeszítéseihez csatlakoz-
va Pilisborosjenő ifjúságának védelme,
egészséges életmódra nevelése a veszé-
lyeztetett gyermekek közösségben tartása,
életkoniknak és érdeklődési körüknek
megfelelő színvonalas programok létre-
hozása, és ehhez olyan kömyezet kialakí-
tása, amely vonzza a gyennekeket, és
aholjól érzik magukat.

A fenti célt az ifjúsági kluh működte-
tésén keresztül kívánjuk elémi. A klub
nyitva lesz minden érdeklődö fiatal előtt.
Igény szerint, de legalábh huvonta egy-
szer ten'ezünk egy olyan nyitott rendez-
vényl, estet, előadást kirándulást, sza-
lunnasütést, vetélkedőt stb. rnctyre meg-
hívjuk a családokat is. Ahban bízunk,
hogy' a kiuh majdan c^y közösségi fórum
szerepét is hetölti falunkhan."

Szeretnénk a falu lakusságát minden
megelenő Hírmondóban tájékoztatni te-
vékenységünkről és gazdálkodásunkról!

Az alapításl megelőző hosszú előké-
fizítő munkábun való ré'izvételért szeret-
nék ezútun kúszönetet mondani

Molnár Zoltánnak, a Művelődési Ház

vezetőjének. aki szervezíc és vezette
a munkát

Bakos Zfolt plébános úrnuk, akiházi-
gazdánk és íámogatófik, és aki le-
hetővé tette, hogy a Misfiziós Ház
lúttantcmiót a pincél é.s afelette lé-
>'ü helyLwget megkapjuk használat-
ra

Paksi Imre alupítónak, és a kuratóri-
umi tagoknak a folyamatos szen^e-
2ü és gyakorlati munkáérl

uz önkcnteseknek, akik közül többen
hosszú idejt' aktív se'iiitséyet nyújta-

// ^ //

Rllsborosjgnő ITjúságíért Ala'. i'ivany

nak nekünk , külön kiemelném
Jenei Gyöngyi és Csuti Krisztina
munkáját és

Kucsera László ügyvéd úmak a hiva-
talos iratok elkészítésében nyújtott
segítségéért.

A hosszú elökészítő munka után áp-
rilis 5-én egy lelkes csapat elkezdte a te-
reprendezést a Missziós Ház kertjében.
A csapat tagjai: Jenei Gyöngyi, Csuti
Krisztina, Molnár Zoltán, a kuratóríum
íagfai és a gyerekek: Sári, Misi, Kata,
Andris, Máté, Bence, Gergő, Fanni.

Tárgyi adományokat is kaptunk már,
ezúton is köszönjük az adományozók-
nak, hogy ránk gondoltak!

Sidló Ferenctől Hifi tomyot kaptunk
hangfalakkal, a Művelődési Háztól
ping-pong asztalt.

Jeney Alexandra és Jeney György egy
kondigépet adott az ifjúsági klubnak,
Cserveny Jánostól pedig asztalokat, szé-
keket, hütőszekrényt, könyvekel, étkész-
letetstb... kaptunk.

Jenei Gyöngyitöl és Varga Anikótól
szintén kaptunk bútorokat.

Május elején alapítónk és egy kurató-
riumi tagfüvet nyírtak a kertben.

Május 23-án, délután a pince felújí-
tását kezdtük meg. A munkában részt
vettek: Rafai Orsolya, Horváth Orsotya
Laki Gábor es cig'Cí' kuratóriumi tagok.

Ezután minden szombaton, majd hét-
köznapokon is előkészítő munka folyt.
Asztalos Márton lenyírta afüvet az udva-
runkon, Endrődi Attilával pedig megter-
veztüka szociodráma ésfilmezés csoport
indítását.

Edesanyjától, Vai^a Amkótól kaptuk
óriásplakátunkat, melyen hirdetni tudtuk
klubnyitó kerti partinkat, melyet június
28-an, délután rendezünk.

O készítette a logo-t, melyről várjuk
véleményeteket!

A délutánt Bánki Lénárd és együttese
müsora nyitja meg.

A költségeket egyik kuratóriumi ta-
gunk állja, akinek ezúton is köszönjük
segítségét!

Mire Onök tájékoztatónkat olvassák,
addigra reméljük egy kellemesen eltöltött
nyüóbuli emlékeivel leszünk gazdagab-
bak.

Továbbra is várjuk a lelkes següőkel,
főleg a gyerekeket, mert velük együtt és az
o elképzeléseik alapján szeretnénk beren-
dezni a klubot!

Többen említettétek, hogy a felnőtt
felügyelet tart vissza a csatlakozástól.
Szeretnélek megnyugtatni benneteket,
hogy nem felügyelni, hanem segíteni sze-
retnénk, és csak addig, amíg önállóak
lesztek!

Az alapítvány rendelkezésére jelenleg
a 130. 000 Ft alaptőke áll, metyből még
nem költöttünk.

Uzenetet küldhetnek nckünk a jovo-
jeno@gmail. com e-mail-címre.

Pémbeli támogatást köszönettel clfo-
gadunk, számlaszámunk:

65700093-] 0135804
Címünk: 2097 Pihsborosjenő, Iskola

u. 2.
GYERTEKA KLUBBA,

RENDEZVÉNYEINKET FfGYEUE-
TEKAZ ÓRIÁSPLAKÁTON!!!

Klinger Magdulna
kuratóriumi elnök
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Az elmúlt időszak és a közeljovo eseménynaptára Pilisborosjenon
- Borverseny, borfesztivál szokásos időben,

helyszínekfin, szokásos hangulatban és sikerrel
történt.

- A kitelepítési év'forduló, és a hősök napi
megemlékezés az alkalmakhoz méltón zajlottak.

-Apr. 30. májusfa állítás, május 1-én az Is-
kola fúvószenekarának zenés ébresztője hozott
örömöt.

- Május 1. körül anyák-napi műsoros meg-
emlékezések voltak, Iskolában, Ovodában és a
Művelődési Házban ahol a Kevélyhegyi Dalkör
köszöntötte az édesanyákat és n^namákat.

- Május 17-én a Kerekes eg}rűttes a Tájház-
ban frenetikus majálist rendezett, na^' sikert
aratott a "fabatka' fízetőeszköz. Fogyott is, szép
vennivalókat kínáltak szorgos g5'ermeki és szü-
lői kezek. A bevétel hozzájárul a Kerekes spa-
nyolországi fellépése, és a tánc-táborok költsé-
geihez. Az Ifjú Kerekes tag)'ai jul. 8-9-én edzó'-
táborba.n késziilnek a júl. 11-18. közötti spa-
nyol útra, fellépésre.

- Május 19-30-ig László Pál fafaragó kama-
ra-kiállításában gyönyörködhetett a közönség.

- Sokan vettek részt az emlékezetesen szép
Urnapi körmeneten. Június elején katolikus
gv'ermekek és hozzátartozóik fontos űnnepe volt
a.z első-áldozás.

- Jún. 6-án a. Tajházban a Nebuló alapítvány
taj-tott gálaműsort és g}'űjtést az iskolaudvar fej-
lesztésére.

- Jún. 11-én a. zeneiskola évzáró gálakon-
certjén vastapsolták pirosra a tenyeriiket a hall-
gatók.

- Az iskolai évzáró és ballagásról külön írás
van lapunkban. {szerk?)

- A templom és falu búcsújajún. 15, idén va-
sárnapra esett. Az Ave Maria szólóva.1 is emelt
iinnepi szentmise után Bakos Zsolt atya a plébá-
nia-kertben látta vendégül a hívőket Kiritog-
suppe (Búcsú-leves)-re és beszélgetésre. Ig^- kí-
vánj'a újraéleszteni a helyi hag}'omán\1, hisz ré-
gen minden otthonban fó'tt búcsiikor az édes
kuglóffal tálalt kiilörileges borju+szárnyas ragu.

- A búcsú szombatján, Faliinapon, a Tájház-
ban III. Nemzet.iségi Néptánc Feszt.iválon 12
vendégcsoport - néptáncosok. kónisok - műso-
rát a Kerekes neptánc egy-íittes fellépése zárta.

- 15-én az Urömi Nyári Fesztiválon is fellé-
pett a Kevélyheg}'i da.lkör és a Kerekes néptánc-
csoport.

- Német és mag5'ar dalköreink több szom-
szédos és távoli meghívásnak tetlek eleget. ezen
a nyárelőn. - A Deutcshkliib a búcsú hetére
kedves népviselet. lie öltöztetet. t babakiállítást
mutatott be a Tájházhan. - A Kevélyheg^'i Dal-
kör egyebek közöt.t erdélyi meghívásnak is ele-
get. tesz augusztiisban.

- Evzáró utánjún. 16-20. között "Eva néni"
sziiló'k segít. ségével idén kilencedszer szervezte
és vezette a környezetvédelmi kiránduló-tábort.
Közel 40 gv'ermek ismerkedett az áprilisban
avatott Tanösvénnyel és Borosjenő más érdekes
természeti helyszíneivel.

- A Tiinösvény már szerepel a szakmai kiad-
ványokban, késziilnek az állomásokat jelzó' és
tudnivalókat tartalmazó táblák.

- A Muv. Ház karbantarfási mwiMk miatt
júl. 14. és aug. 14. között zárva tart.

- De az új tanév kezdés clőtti héten: Aug.
23-29. között ismét lesz kirándiiló tábor, je-
lent.keziii lehet aug. 15-tó'l a Műv. Ház és
Kön^-tár telefonján (336-377), vag^' a pbjmuv-
haz(a)ffmail.com e-mailen.

-Jún. 2.3-27. között a Műv. Ház-ban színját-
szó tábort élveztek a gyermekek. A kisebbek
"Gsodatévo fakéreg" előadása Bereczkiné
Szendrey Eva, nag^'obhak Ai'any János: "Jóka
ördöge" előadása Szarka Emese rendezésében
aratott nag}' sikert 27-én este a szülők és érdek-
ló'dők körében.

- Június 28-án jóked\'ű délutánnal meg-
kezdte működését a "Jövő Jenó'" alapítvány
szervezésében a hel}'i ifjúság ta.nítására, össze-
fogására, szórakozási lehetó'ségük biztosítására
szolgáló "klub". Használatra kaptak eg}' egyhá-
zi tulajdonú termet, egy raktárt és a Pincét.
Ug^'eleti rendszerben biztosított a rátekintő
felnőtt felüQ'elet. A kurat.órium és a fiatalok
dolgoznak a hely sokoldalú használhatóságért,

dejóljön mindenféle segítség, amit várnak és
köszönettel fogadnak.

- Már teljesültek önkormányzati és ma-
gán-feiajánlásokkal munkák, eszköz-javítások
a játszótéren. (tetők, padok, tereprendezés,
stb. ) A közeljövőben megvalósul eg}' Kő-sakk,
és street-ball palánk.

- Júliiisban szervezők olimpiai mountain-
bike verscn^-t terveznek, még vannak n}dtotl
kérdések.

- Az "Egri csilla^ok" film forgatásának 40
éves évfordulójára fesztivált terveziink. A lebo-
nyolítóval szerződéskötési stádiumban tar-
tiink, az engedélyek nagyTészt rendelkezésre

állnak. A Gárdon}i-regém1 raindenki olvasta,
a filmet. mindenki tótta, sok borosjenőinek volt
valami köze a filmhez, szállásadóként. statisz-
tatént. A meglepetések kivételével mindenről
időhen értesülni fog a. lakosság. Azért jelzem
előre. hog' a szeptember második szombatját
tartsák fönn ezen esemény számára!

mfiv.ház.

1

<" de nem míndegy, hogysn!
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Indulhatunk? - kérdezi a sofö'raz utasokat indulás elott. Ugye is-
meros? Bistos vagyok benne, hogy már számtalanszor hallotta, vagy
fehette maga is est a kérdést. De biztos, hogy az utasoktól kell érdekló'd-
ni, hogy minden feltétel adott-e egy hosszú utazásra? Vagy afentí kér-
dés csak egy önigazolásra, önnyugtatásra alkalmas frázis, melyet köl-
tóí kérdésként tesT.nek fel a gépjármüvezetok? Remélhetőleg nem így
van, hiszen az. indulás csak az utaws ke^dete, melyet mindenkor biz-
tonságos, a szabályokat betartó, etikus közlekedésnek kell követnie és
mindenki swmára megnyugtató érke^éssel kellzárulnia. Ez a rendor-
ség egyik legfőW célkitüzése is.

A közlekedés etikája

A biztonságos közlekedés mindannyiunk számára fontos, ám
abban is szerepe van mindenkinek, hogy mennyire biztonságosak
az útjaink. Sajnálatos tény, hogy a legtöbb baleset elsődleges oka a
közlekedok helytelen magatartása: a gyorshajtás; irányváltoztatás,
haladás és kanyarodás szabályainak megsértése; elsőbbség meg
nem adása; a szeszesital vagy drogfogyasztás; stb. A halálos kime-
netelű balesetek legfontosabb rizikófaktorai: a fáradtság miatti fí-
gyelmetlenség vagy elalvás; a biztonsági öv vagy egyéb biztonsági
felszerelések (pl. gyerekülés, bukósisak, csomagrögzítő háló, látha-
tósági mellény) használatának elhanyagolása; stb.

Az utakon, az utcán való helyes viselkedést leggyakrabban a
józan ész diktálja. Mindegy, hogy szabály, törvény vagy közmeg-
egyezés hatására, a közösségi, felelos gondolkodás, a türelmesség,
a figyelmesség és az udvariasság mindenkire nézve kötelező. Ha
ezt a magától értetődő viselkedést minden közlekedő betartaná,
akkor azok a közúti közlekedést érintő szankciók, amelyeket idén
vezettünk be, már nem is lennének olyan szigorúak, mint ahogyan
azt ma sokan gondolják.

Korkép-Kórkép
Bár az elmúlt években is számos hathatós intézkedésre került

sor a közlekedésbiztonság javítása érdekében, a közúti közlekedé-
si balesetek száma továbbra is elfogadhatatlanul magas.

Döbbenetes tény, hogy Európa útjain évente 1,3 millió bal-
eset történik, melynek mérlege 40 ezer haláleset és 1,7 millió sérü-
lés. Az ezen statisztikán alapuló kérdéskör egyre nagyobb szerepet
játszik a közösségi politikában, sőt az ehhez kapcsolódó progra-
mok és normák már az EU legfelsőbb politikai szintjéhez, az Eu-
rópai Tanácshoz és az Európai Bizottsághoz kötődnek. Ez nem
volt mindig így. Az 1990-es évek elejéig a közösségnek még nem
volt egyértelmű hatásköre a közúti közlekedésbiztonság területén,
így a célok eléréséhez szükséges intézkedések kidolgozásajelentős
nehézgégekbe ütközött. Változást az 1993. évi Maast-richti Szerző-
dés hozott, amely megteremtette a hatékony lépések megtételéhez
nélkülözhetetlen jogi feltételeket és eszközöket. Az ezredforduló-
tól gőzerővel meginduló uniós gépezet számos formában megnyil-
vánult, többek között törvényalkotásban, projektek indításában,
valamint kutatások támogatásában. Az EU Közösségek Bizottsága
2001. szeptember 12-én kiadott egy ún. "Fehér könyv"-et, mely
2010-ig meghatározza az unió közlekedéspolitikai feladatait. A Fe-
hér könyv legfobb célkituzése, hogy az unióban 2001-hez képest
2010-ig 50 százalékkal csökkenjen a balesetben meghalt szemé-
lyek száma.

E cél elérése érdekében következetes erőfeszítésekre van
szükség. Az európai közlekedésbiztonsági cselekvési program a
következőkben határozza meg a legfontosabb tevékenységekct: a
közutakat használók felelősségteljesebb magatartásra való ösztön-
zése (a szabálykövető magatartás erősítése és a veszélyes magatartás-
formák fokozottabb üldözése), biztonságosabb járműpark kialakítá-

sa a műszaki innovációk támogatásával, a közúti infrastruktúra fej-
lesztése az információs és kommunikációs technológiák használa-
tával. A tervezett további kezdeményezések között szerepel a köz-
úti balesetek által okozottsérülésekre vonatkozó statisztíkai ada-
tok gyűjtése és elemzése, valamint az optimális megoldások kere-
sésére irányuló kutatás.

Hazánk közlekedéspolitikai programját - amely a "Magyar
Közlekedéspolitika 2003-2015" címet viseli - az Országgyűlés
2004 elején fogadta el. A programban, amelynek elfogadásakor
hazánk még nem volt az EU tagállama, a közösségi szándéknál va-
lamelyest enyhébb célkitűzéseket fogalmaztak meg. Ezek a köve't-
kezők: a személysérüléses balesetek és a halálos áldozatok száma-
nak 2010-ig történó' 30 százalékos, valamint 2015-ig történo 50
százalékos csökkentése.

A kitűzött célok jobban megfelelnek a magyar valóságnak,
reálisabban tükrözik a közlekedésbiztonsági helyzetben rejlő lehe-
tőségeket. Infrastruktúránk kedvezőtlenebb, anyagi lehetőségeink
korlátozottabbak, így az 50 százalékos csökkenés elérése hazánkat
a fejlettebb uniós tagállamoknál jóval nagyobb kihívás elé állítaná.
Erveinket az EU is elfogadta. Magyarország tehát a 30 százalékos
vállalásával kíván hozzájárulni a 2010-ig kituzött európai célok
teljesítéséhez.

Az 1990 és 2000 közötti egy évtized alatt a személysérüléses
balesetek száma több mint 37 százalékkal, a meghalt személyek
száma 51 százalékkal, ezen belül pedig a közlekedési balesetek kö-
vetkeztében elhunyt gyermekek száma 65 százalékkal csökkent.
Az adatok alapján kijelenthető, hogy Magyarország a 90-es évek-
ben egyszer már megvalósította azt a célkitűzést, melyet a Fehér
könyv jelenleg meghatározott.

Ebben az időszakban a balesetek súlyossági fokát is kedvező
változások jellemezték, ugyanis az 1.000 balesetre jutó halálos al-
dozatok száma 87-ről 67-re esett vissza. ?

Ezek a változások olyan környezetben zajlottak le, amikor a
gépjármuvek száma évröl évre növekedett, s ezzel párhuzamosan a
közúti forgalom is zsúfoltabbá vált. Míg 1968-ban kevesebb, mint 1
millió gépjármű közlekedett hazánk útjain, addig 2007-ben a forga-
lomba helyezett gépjárművek száma már meghaladta a 3,5 milliót.
A gépjárműpark növekedése és a balesetek számának csökkenése
aztjelzi, hogy a mobilizációs szint fejlődése nem feltétlenjár együtt
a közúti balesetek számának növekedésével.

Az ezredfordulót követően - 2001 és 2006 között - hazánk
közlekedésbiztonságát összességében kedvezőtlen statisztikai ada-
tok jellemezték. 2007-ben azonban a baleseti számok alapján már
a közlekedésbiztonsági helyzet javulása figyelhető meg. 2007-ben
20.630 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, ami
1,65 százalékkal kevesebb, mint 2006-ban. A halálos, a súlyos és a
könnyu sérüléses balesetek száma biztató módon egyaránt csök-
kent. Míg a 90-es évek elején a közúti áldozatok száma meghalad-
ta a 2. 100 főt, az ezredforduló évéig ez a szám jelentősen, 1.200 fő-
re csökkent. 2007-ben 1.203 fo vesztette életét MaQrarország köz-
útjain, közel 8 százalékkal kevesebben, mint az elozo évben.

Uj szabályozás

Mint ahogyan azt fent írtam, a legtöbb baleset okozója az
emberi figyelmetlenség és olyan alapvető szabályok be nem tartá-
sa, mint pl. az ittas vezetés és a biztonsági felszerelések használa-
tának elhanyagolása. Hazánkban a szeszesitaltól befolyásolt álla-
potban okozott balesetek száma európai viszonylatban mérve is
magas. Míg 2ü()ü-ben átlagosan löö balcsetből 11,8-at okoztak it-
tasan, 2007-re ez a szám 13,2-re váitozott. Elmondható, hogy átla-
gosan minden nyolcadik személysérüléses közlckedési balesctet it-
tasan okozták.
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Magyarországon - a zéró tolerancia egyik országában - az it-
tas vezetők kiszűrése érdekében a véletlenszerű légalkohol ellen-
őrzést (random breath testing) alkalmazzuk. 2007-ben 1.400. 000
alkoholszondás ellenőrzés történt - átlagosan számítva a lakosság
közel 14 százalékát vonták ellenőrzés alá -, s ebből mintegy 45.000
bizonyult pozitívnak. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy az ellen-
őrzött járművezetők 3,2 százaléka volt ittas.

A Közlekedéstudományi Intézet felmérése alapján hazánk-
ban lakott területen a kötelezettek 45 százaléka, lakott területen
kívül 50 százaléka, autópályán pedig 63 százaléka kapcsolja be a
biztonsági övet.

A statisztikai adatok alapján 2006-ban a közúti balesetben
megsérült, gépjármuben utazók több mint fele bizonyítottan nem
használt biztonsági övet. Ennél rosszabb a helyzet a gépjárműben
utazó, és a balesetben életét vesztő 889 személy esetében, akiknek
nem kevesebb, mint 73 százaléka (!), azaz 647 fő mellőzte az öv
használatát. A tapasztalatok egyébként az övhasználat folyamatos,
de lassú növekedését mutatják, mely azonban még mindig nem éri
el a kívánatos szintet.

A meghatározott célok megvalósítása érdekében mind a
balesetmegelőzés, mind a rendőri ellenőrzés tekintetében a rend-
őrség 2008. évi tevékenységét a közúti tragédiák létrejöttében leg-
inkább meghatározó szerepet játszó, szabályszegő, veszélyes köz-
lekedési magatartások visszaszorítására összpontosítja. Ezek a kö-
vetkezők:

. a sebesség nem megfelelo alkalmazása miatt bekövetkezett
balesetek számának csökkentése;

. a passzív biztonsági eszközök használatának fokozása;

. az ittas jármuvezetéssel szembeni szigorú fellépés;

. a gyermekbalesetek megelőzése, a helyes közlekedésre va-
ló nevelés;

. a gyalogos, kerékpáros és a láthatósággal kapcsolatos bal-
esetek csökkentése.

2008. január 1-jétől számos olyan jogszabályi változás tör-
tént, amely hozzásegíthet minket ahhoz, hogy hazánk útjain a köz-
lekedés biztonságosabbá váljon. Ezévi feladataink közül az egyik
legjelentősebb az új szabályozás megismertetése a közlekedőkkel,
és a hatóságok általi következetes alkalmazása.

Objektív felelosség

A változások egyik legjelentősebb eleme, a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvényben rögzített objektív felelősség,
amely azt kívánja elérni, hogy a járművek üzembentartói fokozott
felelőséget érezzenek azért, hogy a járműveket használók

. a megengedett legnagyobb sebességre,

. a vasúti átjárón való áthaladásra,

. a jármuforgalom irányítására szolgáló fényjelzo készülék
jelzéseire,

. a jármuvel történo megállásra és várakozásra,

. az autópálya leálló sávjának igénybevételére,

. a behajtási tilalomra, a kötelezo haladási irányra, valamint

. a természet védelmére vonatkozó előírásokat betartsák.

Az üzembentartóval szemben az egyes előírások megszegése
esetén a szabályszegés súlyosságának arányában 30.000 és 300. 000
Ft közötti közigazgatási bírságot kell kiszabni. A bírságolással kap-
csolatos eljárás lefolytatására a Magyar Köztársaság Kormánya a
rendőrséget jelölte ki. A bírságot kiszabó határozat meghozatalára
a hatóságnak ajogsértést követően 60 nap áll rendelkezésre.

A közigazgatási bírságot a 2008. május 1-je után elkövetett
szabályszegések miatt kell kiszabni. Az ezt megelőző időszakban az
eljáró hatóság írásbeli tájékoztatást küldött azon jármuvek üzem-
bentartóinak, amelyekkel a korábbi felsorolásban szereplő szabály-
szegések bármelyikét elkövették. A tájékoztatás egyebek mellett
tartalmazta az adott szabályszegés(ek)hez tartozó bírság összegét is.

A hatálybalépés óta eltelt időszakban az I. fokú közigazgatá-
si hatóságok több, mint 15.000 határozatot hoztak, a kiszabott
bírságok összege meghaladja az 580 millió forintot.

Fontos megemlíteni, hogy szabálysértési eljárásban azzal a
személlyel szemben pénzbírság nem szabható ki, akivel szemben a
szabálysértési eljárás alapjául szolgáló előírás megsértésc miatt
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A tulajdonosi felelosség clvét Európában számos országban
alkalmazzák (pl. Spanyolországban, Hollandiában, Franciaország-
ban, Belgiumban, Ausztriában, Szlovéniában, Nagy-Britanniában),
ugyanakkor elmondható, hogy nincs két teljesen azonos rendszer,
azaz - az esetíeges hasonlóságok mellett - minden ország cgyedi
megoldást alakított ki.

Előéleti pontrendszer szigorítása

A másikjelentős, 2008. január 1-jével bekövetkező változás a
közúti közlekedési előéleti pontrendszer szabályaiban történt. A
módosítások a pontrendszer céljának hatékonyabb elérését szol-
gálják, azaz hogy ajárművezetők vezetoi engedély átmeneti elvesz-
tésével történő fenyegetettsége megfelelő mértéku legyen. Ez a
jogkövetés irányába történő tereléshez elengedhetetlen volt. A
módosítások következtében kevesebb cselekmény elkövetése is a
vezetői engedély visszavonásának reális lehetőségét idézi elő.

Emelkedett az egyes cselekményekhez rendelt előéleti pontok
száma, szabálysértések esetén a korábbi 1-3 pontról 1-5 pontra, bűn-
cselekmények esetén pedig 4 és 7 pontról 6, illetve 9 pontra.

Kis mértékben változott a ponttal szankcionált cselehnények
köre, ez azonban a közlekedés biztonsága szempontjából legveszé-
lyesebb, illetve leggyakoribb cselekményeket nem érintette.

Tekintettel az egyes cselekményekhez társuló pontok emelé-
sére, az értesítési ponthatár 14-ről 12 pontra csökkent. Ezzel pár-
huzamosan az utánképzésenvaló részvétellel történő pontcsökken-
tés lehetősége is változott, 12 szerzett pontig 9 ponttal, 13-17 szer-
zett pont között pedig 6 ponttal lehet mérsékelni a nyilvántartott
pontok számát. A 18 pontos felső határ és az elérésével járó jogkö-
vetkezmény nem változott. Az egyes pontok elévülésének ideje 2
évről 3 évre módosult.

Helyszínbírság összeghatárának felemelése

Ugyancsak a közlekedők jogkövető magatartásának fokozá-
sát és ezáltal a közlekedésbiztonsági helyzet javítását célozza meg
a helyszíni bírság összeghatárainak módosulása, valamint a vezetői
engedély helyszíni elvétele esetkörének bővítése.

Eddig a helyszíni bírság összege 500 Ft és 10.000 Ft között
alakult, azonban 2008. január 1-jét követően hatályos szabályozás
alapján a helyszínen kiszabható összeg alsó határa 3.000, a felső ha-
tára pedig 20.000 Ft lett.

Zéró tolerancia

Módosult a vezetői engedély helyszíni elvételét meghatározó
jogszabály is, mely szerint a vezetői engedélyt a hetyszínen el kell
venni attól, aki azzal gyanúsítható, hogy gépi meghajtású járművet
úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol van. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezen közlekedés-
igazgatási szabály változása az egyéb ide vonatkozó normákat nem
érintette. Járművet eddig is csak az vezethetett és ezután is csak az
vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol. Pusztán arról van szó, hogy a jogalkotó kibőví-
tette, és ezzel visszaállította a vezetői engedély helyszíni elvétel-
ének 4 éwel ezelőtti eseteit.

Havonta 38 fovel kevesebben halnak meg
Az előzoekben ismenetett jogszabályi változások a jelenleg

rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint kedvező hatással van-
nak a még jelenleg sem kielégítő szintu közlekedési morálra.

2008. év első négy hónapjában 5.425 személysérüléses közúti
közlekedési baleset történt hazánkban, míg 2007. év ugyanezen idő-
szakában 5.932. Ez azt jelenti, hogy ez év elején 507 balesettel (8, 55
százalék) kevesebb történt, mint tavaly ilyenkor. 35,25 százalékkal
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kevesebb halálos kimenetelű balesetet regisztráltunk ezen idő-
szakban, mint egy éwel korábban, és a balesetek során elhunyt
személyek száma is hasonló mértéku (37,81 százalékos) csökke-
nést mutat. A 2008. január 1-jén bevezetett szigorítások következ-
tében április 30-ig 152 személlyel kevesebben vesztették életüket
az ország közútjain, mint az elmúlt év ugyanezen idoszakában. A
négy hónapra levetítve ez havonta csaknem 38 túlélő!

A súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek, vala-
mint a súlyosan sérült személyek száma 16 százalékot meghala-
dóan csökkent, míg a könnyű sérüléses balesetek száma és a kön-
nyen sérült személyek száma 5, illetve 6 százalékkal volt keve-
sebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

A balesetek okait vizsgálva, változatlanul a gyorshajtás a
legfőbb ok, minden negyedik baleset (pontosan 28 százalék) emi-
att következik be. A lista második helyén 23 százalékos részese-
déssel az elsőbbségi jog szabályainak megsértése áll, míg a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokán 14 százalékos aránnyal a ka-
nyarodási szabályok megsértése foglal helyet.

Jelentosen csökkent az ittasan elkövetett személyi
sérüléses balesetek száma

Jő eredményekről tudunk beszámolni akkor, amikor azt mond-
hatjuk, hogy számokban is mérhető sikert értünk el az ittasan
okozott balesetek számának csökkentése terén. Ez év első három

hónapjában a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek
10,4 százalékát okozta ittas vezető, szemben a tavalyi esztendő
hasonló időszakának 13,8 százalékos arányával. Az ittasan oko-
zott balesetekszáma csaknem egyharmadával (31, 1 százalék),
816-ról 562-re csökkent. A zéró tolerancia bevezetése óta 2008.

május 25-ig összesen 2.885 darab vezetői engedély elvételére ke-
rült sor, ebből 2.784 esetben magyar, 101 esetben külföldi volt az
elkövető. Ha a rendőr a helyszínen nem tudja elvenni a jogosít-
ványt - pl. nem volt a gépjárművezetőnél -, az adott sofőrt akkor
is eltiltják a jármuvezetéstől, a nevét és az adatait nyilvántartás-
ba veszik, így egy későbbi ellenőrzés során azonnal kiderül, hogy
az illető nem is vezethetne. Az ilyen szabálysértést elkövető sze-
méllyel szemben akár 100.000 forint bírság is kiszabható.

Nyilvánvaló tehát, hogy az ittas vezetés elleni határozott
rendőri fellépés, a média fokozott figyelme, valamint a jogszabá-
lyi változások kedvező irányban befolyásolták a baleseti statiszti-
kákat..

TISPOL "SPEED" országos fokozott ellenőrzés

A TISPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alap-
ján az "European Operation Speed" közlekedésbiztonsági kam-
pány keretében 2008. április 21-23. között az egész országot érin-
tő akciót hajtottunk végre, mely főként a sebességtúllépés ellen-
őrzésére terjedt ki. A három nap alatt 1.855 rendőr vett részt a
fokozott ellenőrzésekben, akik összesen 3.308 sebességtúllépést
regisztráltak. Ebből 2.917 esetben helyszíni bírságot szabtak ki
25. 326. 000 Ft értékben, 391 alkalommal pedig feljelentést tettek
a gyorshajtók ellen.

A megengedett legnagyobb sebesség nem megfelelő meg-
választásán túlmenően egyéb közlekedési szabálysértések miatt
2.476 alkalommal kellett intézkedniük az ellenőrzésben résztve-
vő rendőröknek. 1. 715 esetben összesen 10.982. 000 Ft helyszíni
bírság kiszabására került sor, a cselekmény súlyára tekintettel
pedig 761 esetben szabálysértési feljelentést tettek.

Charta a "Józan közlekedésért"

Az ittas jármuvezetés veszélyességét felismerve számos szerve-
zet közös kezdeményezésére 2007. augusztus 7-én útjára bocsátot-
tuk a "Józan közlekedésért" elnevezésu Chartát, mely hazánk közle-
kedés-biztonságának javítását, az ittas vezetés visszautasítását, és ez-
által ártatlan emberéletek megmentését tűzte ki célként zászlójára.
A kampány népszeruségét tükrözi, hogy a meghirdetése óta folya-
matosan érkeznek a csatlakozók aláírásai, illetve nyilatkozatai. Ma-
gánszemélyként, illetve valamely szervezet tagjaként idáig csaknem
200.000 fő csatlakozott a kampányhoz.

Kérem, hogy csatlakozzon On is a "Józan közlekedésért" Char-
tához, melyet megtehet a www.baleset-me elozes. hu honlapon kü-
lön e célra létrehozott ablakban is.

"Tiszta fejjel"
Tiszta fejjel sok mindent nem teszünk meg, amit tudatmódosí-

tó szerek hatására sajnos igen.
Tiszta fejjel kevesebb a baleset, kevesebb a különösen fájó disz-

kó-baleset, mely minden alkalommal fígyelmeztet bennünket, töb-
bet, jobban és hatékonyabban kell foglalkoznunk főképp a fíatalok-
kal, hogy ne tegyék ki magukat és társaikat felesleges veszélyeknek,
ne tegyék kockára az életüket.

A Rendőrség "Tiszta fejjel" kampánya a különböző tudatmó-
dosító szerek (alkohol, drog, gyógyszerek) veszélyeire kívánja felhív-
ni a társadalom figyelmét, különös tekintettel a közlekedésbiztonsá-
gi kockázatokra. A "Tiszta fejjel" kampány egyik fő célcsoportja a fí-
atal korosztály, aki új, az ízléséhez közel álló módon kerülhet kap-
csolatba a rendőrséggel.

A nyári hónapokban a "Tiszta fejjel" kampány különös figyel-
met fordít a diszkó-balesetekre, hiszen a júniustól októberig terjedő
időszak sajnos ezeknek a baleseteknek a szezonja, így a média segít-
ségével és támogatásával koncentráltan tudjuk felhívni a fíatalok fí-
gyelmét erre a végzetes jelenségre.

Kampányunkkal ugyanakkor azt a fajta tudatos felismerést is
szeretnénk elősegíteni, melyet oly sokan elhessegetnek maguktól: aki
iszik, és úgy ül autóba, az nem sokkal jobb, mint aki egyéb bunözői
tevékenyégbe fog. Olyan, mint az útonálló, csak az alkalom hiányzik,
hogy megtörténjen a baj. Nem az ittas vezetőtőtől függ ugyanis, be-
következik-e a baj vagy sem. A "Tiszta fejjel" kampány ezt az alapo-
sabb, s talán sokkolóbb ismeretterjesztést is zászlóra tuzte.

A változásokban rejlő visszatartó hatás kiaknázása érdekében
tovább kívánjuk fokozni közúti ellenőrző tevékenységünket, hogy ki-
szurhessük a forgalomból a szabályos közúti közlekedésre, a felelős-
ségteljes részvételre alkalmatlan személyeket, ezzel megmentve azo-
kat, akik nem csak elindulni, de épségben hazaérni is szeretnének.

Remélem, hogy erófeszítéseinknek, megeloző és fígyelmeztető
szándékunknak hosszú távon is meg lesz a várt hatása, és belátják a
közlekedők, hogy nem ellenük, hanem értük és mindannyiunk
egészségének, életének megóvásáért, egy biztonságosabb közlekedé-
sért dolgozunk. Ezt a helyes irányt, a már számokban is mérhető
eredményeket bizonyítja az is, hogy egyre kevesebb azon sokkoló
felvételek sora, melyek korábban naponta mutattak be szörnyubbnél
szörnyűbb közlekedési baleseteket a médiában.

Kérem Onöket, hogy továbbra is legyenek Partnereink kö-
zös célunk sikere érdekében, hogy mindenki örülhessen a hazavárt
szerettének.

2008. május
Dr. Bencze József

r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány

ItösasSnjflfe rróitíazolewtík a mw^ss^, aklk |Rlei> saeáin inegieteaé^ben részt v^teh. A lovőbeii
is számteuiilc a tiszt^t: olvasók aiktlv részvéfcetére. Mlnáen témaban várjiHfe clktetóc^, tieszá-
reiQlóifcat a feifyiikfoaii történt eseraény^krot, vártiató prograniokról az alébW e-mail dmens

p^hiirmondo@freRmdtt. hu
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008. július
20-án ismét megrendezésre kerül Pilisborosjenőn és térsé-
gében a magyar Mountain Bike bajnokság.

A bajnokság szervezését a Magyar Mountain Bike
Szakági Szövetség jóváhagyásával a Vuelta Kft. végzi.

A sportesemény fovédnöke:
Küller János polgármester úr.

A verseny útvonala Pilisborosjenő területén:

"Pilisborosjenő kezdete" tábla - Széchenyi utca
Kántor utca - Temető köz - Kőfuvaros utca - Tölgyfa utca -

Viola köz.

Averseny ideje alatt, azaz 1000 és 1600 óra között a fen-
ti útszakaszt a szervezők lezárják. A helyben lakók zavarta-
lan ki- és bejutását legfeljebb 5-10 perces várakozási idővel
biztosítják a rendezvény teljes időtartama alatt.

Tisztelettel kérjük a Lakosság megértését és türelmét!
Polgármesteri Hivatal

sienŐ, Fő út
srép, szigetetö-anyagok,
nt, mész, homok, sóder,
iföld, stb.

nténeres 6s teljes kőrű
;edvező áron!

-30-9-342 838

// / / /

Ezúton tajékoztatjuk Onöket, hogy

2008. szeptenaber 13-án, szombaton

megrendezésre kerül az I. Egri csillagok fessttvál,
az Egri csillagok című fílm forgatásának 40. évfor-

dulója alkalmából.
Bizonyára sokan emlékeznek erre a filmforgatásra, hiszen

a statiszták egi
' része a hel)'i lakosok köziil került ki! Voltak,

akik szállást adtak a népes szereplőgárda számára.
Hag\-omán^ kívánunk teremteni azzal, hog}' az évfordiiló

alkalmából az egykori forgatási helyszínen, a. "vá.rrom"-nál ren-
dezvényekkel színesítjük községünk élet.ét. de természetesen
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Izelítő a prograinokból:
Egri és helyi borok kóstolója . Kézműves vásár .
Laci konyha . Színházi előadás (Egri csülagok

című musical), és még sok minden más...
A rendezvén^'t megelőzően a művelődési házban nyilvános

filmvetítést tervezünk, melyre szeretettel várunk minden ér-
deklődó't, kicsiket és nag^'okat; akik szerepeltek benne és akik
nem; azokat, akik már olvasták. és azokat, akik még nem Gár-
donyi Géza kötelező olvasmányát!

Keresűuk a forgatással kapcsoltitos egykori fényképeket,
tárgyi emlékeket. (Jelentkezésiiket a Polgármesteri Hivatal
üg^'félszolgálatán várjiik!)

A rendezvény lebonyolítójával már szerzodéskötési stádi-
umban vag^riink, az engedélyek nagyrészt rendelkezésre álliiak.

Részletes programismertető a következő számban olvas-
ható!
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Folytatás az 1. oldalról

1. 3 Ígéretem 'szerint kész az
Egészségház külső kőborítása, Budai
úti oldal parkosítása. Fő úti oldalon
a bontási munka objektív akadályai
még fennállnak. A szerződéskötés-
től visszalépett a jún-i Hírmondó-
ban jelzett fogorvos, a költség és az
OEP finanszírozás aránytalansága
miatt. Tovább keressük a helyi fo-
gászati alapellátás mielőbbi megol-
dásának lehetőségét.

1.4 Belső utcák: 6 aszfaltozott ut-
cáról már beszámoltam, azóta a
Napos tértől Fő út felé vezető me-
redek, mindig járhatatlan - állandó
munkát és költséget emésztő - út-
vonal korszerűsítésére került sor, la-
kossági hozzájárulás segítségével.

1.5 Üj szilárd útburkolási kiírás
jelent meg. Szept. 5-én ismét nyúj-
tunk be pályázatot.

1.6 Részdöntéseket hozott a KT
a Fő út páratlan oldal végig bal-
esetmentes járda érdekében.

1.7. Folyamatos, minden eddigi
évnél több munkát ad a kaszálás,

parlagfü-irtás.
1.8. Magán-felajánlók személyes

munkájának köszönhetően dúsabb
és több virág került oszlopokra, tar-
tókba. Az alsó buszmegállónál vi-
rág-rézsű, a község bejáratainál üd-
vözlő tábla és tájékoztató falutérkép
várja az érkezőt.

1.9. A Pihenőpark többfunkciós
aszfaltos felülete tollaslabda, gör-
korcsolya, sakk, street-ball célra
szolgálhat.

2. Személ i
ügyek:

és ka csolatos

2. 1. Igazgatónak választotta a
KT Bamás István urat 5 évre. Nehéz

helyzetben vette át a vezetést. Az
iskola időarányos költségvetését
már jelentősen túllépte, Pedagógi-
ai program átdolgozásra szorul,
nincs végleges tantárgyfelosztás. A
zenetagozat a "kiváló minősítés"
után pályázható többletkvótát
megkapta. Nem sok, de minden fo-
rint számít és kell az Iskolának.

2.2. Lejárt az új jegyzői pályázat
benyújtási ideje. Aug. 28-án a KT
kiértékelő bizottságot választott.
Szeptemberben a testület megvá-
lasztja az újjegyzőt.

P nzü ek:

3. 1 A Hivatal, - pénzügyi cso-
portnak köszönhetően - határidős
jelentési, utalványozási kötelezett-
ségeinek rendre eleget tett.

3.2. 08.28-án "állami fínanszíro-
zás-változás" költségvetés-módosí-
tás átvezetést fogadott el a képvise-
lő-testület.

siútitele "lésrész

A megkezdett tárgyalások foly-
tatása helyett "népi kezdeménye-
zés" aláírásgyűjtő ív-minta érke-
zett. A választási bizottság elnöke
az ívet úgy minősítette, hogy nem
hitelesíthető.

5. MO körsvűrű: nyomvonallal
és kivitellel kapcsolatos környezet-
védelmi hatósági tájékoztató (ki-
függesztve) jó esélyt mutat a - te-
rületünkön -'föld alatti kivitelre.

. A 10-es út: Tiltakoznak önkor-
mányzatok, civilek a Megyeri Híd
mindkét oldalán. Mi is tovább lob-
biztunk, új nyomvonalú 2x2 sávos
10-es út építéséért, bejelentettük
igényünket a jelenlegi 10-es úton
biztonságos közlekedéshez járda,
lámpás kereszteződések, szalagkor-
látra.

7. A 18-as busz: Téglagyári Bécsi
úti kihajtót használhatóvá tettük.

.Járat átszámozás és új BKV vezető
választás történt a fővárosban. Az
új vezérigazgató bejelentette az
ágazatok (HEV, Metró, Troli,
Busz, Villamos) szétválasztását és
holdingba szervezését. Nincs ma,
aki tömegközlekedési üggyel kap-
csolatban "biztos" információt ké-
pes adni.

8. Rendezvén^ek. esvebek:

- Parti András vett részthazánk
képviseletében a pekingi Olimpián
a nálunk fiatal sportág, a moun-
tainbike versenyszámban. A nehéz
pályán több világnagyság feladta a
versenyt. Parti, várakozáson felül
jó versenyzéssel a népes mezőny
közepén, 23. helyen végzett. Gratu-
lálunk, hiszen előtte 2 héttel itt,
Pilisborosjenő hegyén-völgyén
nyerte fölényesen futamát.

- Nagy sikerrel zajlott a Kerekes
néptánc együttes spanyolországi
szereplése. (cikk?)

- Sok élményt nyújtott és maga
is gazdagodott erdélyi útján az
Ezüsthegyi magyar Dalkör.

- Augusztus 20 délelőtt: községi
megemlékezés államalapüó szt Ist-
ván királyról a templom-kertben.
Unnepi beszéd és kómsaink műso-
rai hangzottak el. A megáldott új
kenyérből sokan vihettek haza, ott-
honaikba.

- Augusztus 20 délutáni progra-
mokat megtisztelte jelenlétével Gu-
lyás Dénes úr, országgyűlési képvi-
selőnk.

- A Tájház udvari kemencénél
Fehér József rigmusai, és Fehér
Enikő örömóda éneke, majd áldás
kezdte az eseménysort.

-A díszpolgáravatás is a Tájház-
ban történt idén. Dér Denissza
versmondása után a polgármester
ismertette a képviselő-testületi
díszpolgárválasztás döntéseit: Pilis-
borosjenő új diszpolgárai: László
Imre úr, Csillik Andrásné úrhölgy,
Metzler Bemát úr. Egyenként mél-
tatta érdemeiket, átadta a díszpol-
gároknak a tanúsító okleveleket,
virágokat. Köszöntötte Szimeth
Tihamémét arany, Peltzer Gézánét
gyémánt-diplomája alkalmából. A
Deutschklub és az Ezüsthegyi ma-
gyar Dalkör műsorral köszöntötte
az ünnepelteket. Utána még sokáig
folyt emlékek idézése, gratulációk,
beszélgetés.

- Aug. 30-án délelőttől estig tar-
tott a Pilisborosjenői Onkéntes
Tűzoltó Egyesület napja.

A tagság kitűntetése alkalmából
köszöntötte Kucsera László lekö-
szönt elnök urat. Volt zene és büfé,
bajtársi és baráti beszélgetések az
osztrák vendégekkel. A nap folya-
mán kétszer is jött riasztás, s az ön-
kéntes tűzoltók azonnal "vonul-
tak". Náluk ez így természetes!

Szeptember 13-án kerül meg-
rendezésre (esőnap 14) az egri vár-
nál és környezetében az "Egri Csil-
lagok" filmforgatás 40 éves évfordu-
lója alkalmából az egész-napos ren-
dezvény gyermek és felnőtt progra-
mokkal, sok meglepetéssel. E lap-
szám is közli a faluszerte sok he-
lyen látható Plakát kicsinyített má-
sát.

KüllerJános
polgármester

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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A Nemzeti Infrastmktúra Fejlesztő Zrt. Elkészítette a

11. sz. és 10. sz. főutak közötti MO szakasz részletes kör-
nyezeti hatástanulmányát, és azt megküldte az illetékes
Környezetvédelmi Hatóságnak. A hatástanulmánnyal
kapcsolatos közmeghallgatás szeptember 23-án lesz Bu-
dakalászon, s a lakosság, a civil szervezetek eddig az idő-
pontig nyilváníthatnak véleményt a megvalósítás feltétele-
iröl. Talán fölösleges hangsúlyozni, hogy az Urömön és
Pilisborosjenőn élők jövőbeli életviszonyait mennyire fog-
ja befolyásolni egy ilyen hatalmas terhelésű gyorsforgalmi
út. Az áthaladó jarműforgalmat a tervezők napi több tíz-
ezerre becsülik. Összehasonlításul álljon itt néhány szám-
adat abból a felmérésből, amelyet több, térségi civilszerve-
zettel egy időben, Egyesületünk a Bécsi út-Urömi út ke-
reszteződésében végzett augusztus 13-án, egy szerdai na-
pon abból a célból, hogy referencia adatok álljanak rendel-
kezésre a Megyeri Dunahíd átadása előtti állapotokról:

Uröm felé összesen: 4 201 gépjármű
Uröm felől összesen: 3 800 gépjármű
Budapest felé összesen: 9 878 gépjármű
Pilisvörösvár felé összesen: 10 616 gépjármu
Nos, a fenti számadatok ismeretében nem nehéz el-

képzelni, hogy mit jelent ennek a forgalomnak a többszö-
röse (három-négy-ötszöröse) különösen akkor, ha a tran-
zit nehézgépjármu forgalom is megsokszorozódik. A Bé-
csi út mellett élő lakótársaink, s azok, akik az MO meglé-
vő szakaszain gyakrabban megfordulnak, gyakorlati ta-
pasztalatból ismerhetik a várható hatásokat.

Mit szeretnénk? A jelenlegihez hasonló, élhető lakó-
környezetet, vagy asszimilálódni Budapesthez, ahol a lég-
szennyezés az egészségügyi határértéket az elmúlt télen
több mint 100 napon keresztül meghaladta. E sorok írója
1994-ben Budapest Zugló-kertvárosból költözött család-
jával Urömre, mert a hozzáférhető műholdas megfigyelé-
si adatokból (Zugló már akkor közepesen-erősen szeny-
nyezett terület volt), és a meg-megjelenő téli szmogokból
előre lehetett látni a várható kedvezőtlen fejleményeket.
Ne legyen senkinek kétsége, ha nem követeljük ki ma-
gunknak a megfelelő védelmet, községeink légszennye-
zettség állapota is hasonlóvá válik.

Egyesületünk 2007 novembere óta egy meteorológiai
állomás segítségével méri a légköri jellemzőket, közte a
szélsebességet (lakókörnyezeti magasságban), és ezeket
az adatokat számítógépen tároljuk. Ennek azért van jelen-
tősége, mert a 2007. szeptemberében megjelent, az MO-lal
és térségünkkel kapcsolatos, egy szélcsatorna vizsgálat
eredményeit is tartalmazó tanulmány meglehetősen ked-
vező színben igyekezett feltüntetni az MO-szakasz megépí-
tése kapcsán várható hatásokat.

A tanulmány által vizsgált legkisebb szélsebesség 2
m/s, de 50 m magasságban!!! A szélsebesség még csak ért-
hető, a módszer ugyanis nem alkalmas ennél kisebb érté-
keknel történő vizsgálatra, de 50 m magasságban?!

Es, ami az "egyéb" időjárási jellemzőket illeti?
A rendelkezésünkre álló adatok alapján, az általunk

vizsgált kilenc hónapos időszakban három olyan hónapot
is találunk, amikor a szélsebessége gyakorlatilag folyama-
tosan alulmúlta a 2 m/s értéket. Ezek: 2007. november és
december, valamint 2008. június. Tehát ezekre a hónapok-
ra nem érvényesek a szélcsatorna vizsgálati eredmények.

Ugyanakkor nagyszámú fényképfelvétellel is rendel-
kezésünk, amelyek arrol tanúskodnak, hogy vannak olyan
időszakok, amikor az Urömi medencében a pára és az un.
inverzió hatására (a levegő hőmérséklete felfelé haladva
emelkedik) tartósan megszorul a levegő, és a szen-
nyezőanyagok feldúsulnak lakókörnyezetünkben. A szél-
sebességi adatok alapján, jellemzően két ilyen téli hónap
is lehet, amely akár hatvan napos megszakítás nélküli
szmogos időszakot idézhet elo.

Községünk, Uröm évről-évre, idoszakról-idoszakra
fejlődik, a kérdés csak az, hogy milyen áron? Milyen
nyomvonalon valósul meg a kérdéses MO-szakasz, lesz-e
összefüggő alagút a 11. és 10. sz. főutak között, vagy in-
kább lehajtó épül Urömnél? Tudjuk, hogy a pénz nem áll
számolatlanul rendelkezésünkre, de a Kőröshegyi viadukt
40-50 milliárd forintért, vagy az M6-os autópálya nyomvo-
nalán, búzamezőn épülő, építés közben beomló alagutak
(lásd a www.urömiekla 'a.hu a mi adóforintjainkból is
épülnek. Nosjoggal felmeriilhet a kérdés: ott miért, és itt
miért nem? Ki az, vagy kik azok, akik ki akarják kénysze-
ríteni az ürömi lehajtó megépítését, amely a környezetvé-
delmi hivatal megállapítása szerint is jelentosen fokozza
a környék környezetszennyezését. Tájékoztatta-e Uröm
Onkormányzata a község lakosságát azokról a közelmúlt-
ban hozott döntésekröl, amelyek e tárgyban születtek, és
amelyek gyakorlatilag végérvényesen és jelentősen befo-
lyásolják lakókörnyezetünk állapotát?

Magyarországi példák is jől mutatják, hogy ott ahol a
lakosság, a civilszervezetek összefognak, a dolgokat ked-
vező mederbe lehet terelni. Egyesületünk korábban is, és
most is készen áll erre. Menjünk el, vegyünk minél többen
részt a közmeghallgatáson.

Uröm és Pilisborosjeno, szeptember 23-tól végso
visszaszámlálás!

Túri Gábor

Van jobb M-nUlI Egyesület

Ui. : A közmeghallgatásról pontosabb információt a
www.uromiekla "a.hu-n teszünk közzé.
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A Jövő Jenő Pilisborosjenő Ijjúsá-
gáért Alapüvány Ifjúsági Klubja
2008. 06. 28-án tartott kerti parti
után 2008. 06. 30-án kezdte meg
működését.

A kertipartin nyújtott magas szín-
vonalú zenei programot szeretnénk
megköszönni Bánki Lénárd együtte-
sének!

Az ONO dolgozóinak pedig a
konyha használatát, és türelmüket,
mellyel a folyamatos kertrendezést
fogadják.!

Jelenleg minden nap nyitva tar-
tunk 16-20 óráig, pénteken
17.30-21 óráig.

Ahhoz, hogy két hónapon keresz-
tül naponta együtt lehessünk, sok ön-
kéntes áldozatos segítségére volt
szükség. Szeretném megköszönni ne-
kik, hogy idejüket és energiájukat ál-
dozták ránk!

Segítőink: Omar Saad, aki min-
den nap jelen van, ezzel biztosítva a
működés biztonságát, Csuti Kríszti-
na, aki szintén minden szabadidejét
velünk tölti, Jenei Gyöngyi, dr.
Csányi Márta, Sükösd István, Péter
Zsuzsa, Endrődi Attila, Szecsányi
Bertalanné Eszter védőnő, Szabóné
Ludasi Eva, Szabó Mária, Simon
Erika.

Ismét szeretném megköszönni
azoknak a segítségét, akik az elmúlt
hónapokban átalaküásokat, javítá-
sokat végeztek a klub három helyisé-
gén és az udvaron.

Apincében a világítást és az elekt-
romos csatlakozásokat szerelte ne-
künk Kovács Sándor és Molnár
László.

Az udvaron folyamatosan végez-
nek tereprendezést a kuratóríum tag-
jai, Sükösd István és Omar Saad, és
alapítónk, Paksi Imre.

Tarjányi Domonkos családjától
kaptunk téglát és cementet a pince
lépcsőjének felújításához, és az ud-
var rendezésében is segítettek. Ho-
mokot szállított nekünk a pincelép-
cső építéséhez Tmnkné Pravecz
Júlianna és Pistai György.

Elelmiszeradományokat kapunk
folyamatosan a Szent Mónika Ima-
közösség tagjaitól, Kardos Katalin-
tól, Kozár Józsefnétől és Ilovai

. / Augusztus 9-én Jövő Jenő bulit
rendeztünk. Aki szeret táncolni, ze-
nét hallgatni, beszélgetni, jöjjön el a
következő alkalommal!

Továbbra is várjuk a lelkes segítő-
// ket, klubunk állandó tagai pedig a

'fr' gyerekeket, mert velük együtÍés az ő
elképzeléseik alapján szeretnénk ki-
alakítani a programokat!

Az alapítvány 130. 000 Ft alaptő-
kéjéből 30. 000 Ft-ot költöttünk.

2008. 07. 22. Gyöngyfuző készlet.
3080 Ft

Gézánétól. Köszönjük a közösség-
nek, hogy szeretettel fordulnak a gye-
rekek felé, és a pénteki közös helyi-
séghasználatnál rugalmasan együtt-
működnek velünk.

Elelmiszereket hoznak még rend-
szeresen az önkéntesek, a gyerekek,
Kovács Kitti, Kőszegi Dávid, Zeke
Brigitta, Mogyoródi Martin, a Megy-
gyes testvérek stb... és a szülők:
Meggyes Anita, Varga József, Szilvia
Hawkins, Tarjányi család.

Egy második kondigépet, szekré-
nyeket, játékokat, sporteszközöket
adományozott nekünk David
Greenewald. Számítógépet kaptunk
Gálfi Esztertől.

Tollas-, és teniszütőket, teniszlab-
dát, focilabdát kaptunk Simon And-
rástól.

Továbbá szeretnénk megköszönni
Küller János Polgármester Ümak,
hogy háromszor támogatta a Család-
segftő Szolgálatot a Bíborszív Alapít-
ványtól kapott adományok szállítá-
sának kifizetésével, ezzel lehetővé té-
ve, hogy a klub tagjai számára is
adományokat közvetíthessünk.

Két rendkívüliprogramunk volt az
elmúlt időszakban. 2008. 08. 02-n
elsősegélynyújtó ismeretek oktatását
kezdtük meg, amit tovább szeretnénk
bővíteni. Ennek érdekében a Magyar
Vöröskereszt Budapesti Szervezetével
együttmüködési szerződést fogunk
kötni. Kérjük azok jelentkezését,
akik szeretnének részt venni ősszel
szerveződő elsősegélynyújtó tanfofya-
munh-a, amiről a Vöröskereszt bizo-
nyítványt állít ki. A tanfofyam árát és
idejét később beszéljük meg a jelent-
kezőkkel.

2008. 07. 26. 20 db CD, labdák
5236 Ft

2008. 07. 29. Gyöngyflíző készlet
2125 Ft

2008. 07. 29. Tisztítószerek, papír-
ám 8445 Ft

2008. 08. 09. Italok és sütemény
12. 990 Ft

Uzenetet küldhetnek nekünk a
jovojeno @gmail. com e-mail-címre.

Köszönettel fogadjuk Jenei Gyön-
gyi állandó átutalását és Pomozi
Lajosné pénzadományát!

Pémbeli támogatásra továbbra is
nagy szükségünk van és köszönettel
fogadunk kisebb összegű adományo-
kat is, számlaszámunk:

65700093-10135804
Címünk: 2097 Pilisborosjenő, Is-

kola u. 2.

GYERTEKA KLUBBA, REN-
DEZVENYEINKET FIGYELJÉ-
TEKA PLAKÁTOKON!!!

Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök

Székhely: Pilisborosjenő 2097
Budai út 82.

Alapító okirat: 2008. II. 5.
Telefon: 26-336-144, 06-70-269-

89-50

Közhasznú alapítvány végzés:
Pest megyei bíróság 13PK
60072/2008/4

E-mail: iovoieno(a>email.com

Nyilvántartási szám: AM. 3056

Számlaszám:65700093-10135804

Jogerős: 2008 VI. 12
Adószám: 18721261-1-13
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<fB rmekproqramnz. Szeptemberi programok
^^§^ Kerekes egyu+tes

5^, Aprók tánca: kedd és csü+or+ök 16-16.45-ig
^ Kiskerekes: hé+fo és pén+ek 15.30-16-30-i9

*^'%^^-'g> Kerekes: hé+fő és pén+ek 16.30-1830-ig
^*^^*^ Ifjú Kerekes: hé+fő és pén+ek 18.30-2030-ig

'saoRo^i' " szerda: 17W-19°°

Kara+e edzés
Kezdők edzése: kedd és csütörtök'17-18-ig

Halaáo edzés: kedd 18-19. 3°-ig
Kondicionáió torna: csü+ör+ök 18-19. i5-ig li

Színjá+szó szakkör
Szerdo 153('-1700-ig

In+erne+es hozzáférés
Hé+köznap 14-18-ig .^

s^

Sport délután
Kedd; 1400-15. 00-ig és
Csü+ör+ökon; 15-15. 45-Í9

hé+fő és pén+ek 16.30-1830-i9

^

Mágus klub
Pén+ek:18-21-ig

felnő+t 'ograrro

i<.t%í',At4>*;^^.^

Német Nemze+iségi Dalkör
Hé+fo: 1830-21-ig

Kevélyhegyi
Magyar Dalkör

Szerda; 1830-21-i9

Szeptember 13.:
Pilisborosjenői Várjátékok

az "egri vár" makettnél egész napos
programok

Szeptember 20.:
Főzőverseny a Kövesbércen

Természetjárók szervezésében

Szeptember 27. szombat 15 óra:
Szüreti mulatság-felvonulás

A pontos programról a nagy plaká-
tok adnak tájékoztatást.

A menet a Posta elől indul.

Szeptember minden vasámapján
17 óra:

Felnőtt angol nyelvgyakorió
társalgási klub.

Októberi előzetes
Október 1. szerda 18 óra

a Zene világnapján: Koncert
A zeneiskola tanárainak hang-
versenye. A belépés díjtalan

Október 4.: Dalos találkozó:
Pilisborosjenői Kevélyhegyi Dalkör
Közhasznú Egyesület szervezésében

AIlandó program: IQúsági Klub
A Jövő Jenő Pilisborosjenő

Ifjúságáért Alapítvány szervezésében
A hét minden napjánló-20 óráig,

péntek kivételével,
amikor a 183Ö-20 óráig

Helyszín: az ONO, Iskola u. 2.

Allandó tanfolyamok és szakkörök
szeptember második hetében indulnak.

A beiratkozás és részletes felvilágosítás a
meghirdetett időpontokban a vezetőktől,

vagy az emeleti könyvtárban a
művelődési ház munkatársaitól.

^

Nyugáíjas klub
Csü+örtök; 15-17-ig

w

In+erne+es okta+as nyugdíjasok részére
Kedd és csütör+ök: 10-12-ig "*1
Interne+es hozzáférés

Hétköznap 14-18-ig

Alakformáló torna
kedd; 19.15-20.45'

A.

Angolnyelv gyakorló klub

Ss csü+ör+ök: 19. 15-2045-ig Vasárnap 17-19-ig

Részletes tájékoz+a+ás a könyvtárba az intézmény munka+ársai+ól!
Elérhetoségeink: 26-336-377; email: pbjmuvhaz@freemail.hu

A Könyvtár
olvasószolgálati
nyítvatartása:

Hétfö: 17.00 -18.30
Kedd: 14.00 -17.00

Szerda: 09.00 -12.00
Péntek: 17.00 -18.30

emagyarországi pont
Ingyenes Internet hozzáférés
hétköznap délután: 14-18-ig

Információ: 26-336-377;
email: b'muvhaz mail.com

b'muvhaz.em arorsza .hu
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

8/2008. (VII. 18. Kt. rendelete
a közterületek használatáról

A helyi Onkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdéseben kapott felhatalmazás alapján
Pilisborosj'eno község Önkormanyzatának képviselő-tes-
tülete a következő rendeletet alkotja.

Altalános rendelkezések

l.§
A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rend-

jére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi
adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvé-
delmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági
szempontokra,

b) megállapítsa a közterület- használati díj 'mértékét
és fizetésének módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképte-
len járművekkel kapcsolatos eljárást.

,

2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő község

közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdoná-
ban, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közte-
rületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi
földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek köz-
használatára átadott részére (továbbiakban együtt: közte-
rület).

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi sze-
mélyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenesjelleggel a köz-
ség területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3.§
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és

felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sé-
relme nélkül és az általános magatartási szabályok betar-
tásával - mindenki ingyenesen használhatja.

Közterület-használat engedélyezések a közterület
igénybevétele

4.§
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatá-

hoz közterület-használati engedély szükséges.
(2) Közterületrhasználati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethom-
lokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirde-
tő-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhe-
lyezésére,

c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető-és

tájékoztató táblák elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építő-

anyag és törmelék elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgóárúsításra,
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára,

üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával gön-
gyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, me-

zőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárö-
lására vonatkozóan.

5.§
Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, (járda) építésével, javításával, fenntartá-

sával kapcsolatban, a közút (járda) területének el-
foglalásához,

b) az úttartozékok és a közút közlekedés irányítását
szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen illetve az alatt vagy felett elhelye-
zett postai távközlési kábelek, továbbá közművek
hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illet-
ve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem
akadályozza.

d) "életveszélyes" fakivágás munkálatainál.

6.§
(1) A közterület-használati engedély megadása a pol-

gármester hatáskörébe tartozik. A kérelmet a rendelet 1.
számú mellékelte szerinti tartalommal kell benyújtani. A
döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Aközterület-használati engedélyt annak kell kér-
nie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegu használata épí-
tési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag,
törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt
az építtető, vagy a kivitelező kérheti.

(4) Az engedély:
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő eltelté-

ig;
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illető-

leg
c) visszavonásig adható meg.

(5) Elelmiszer utcai árusítására közterület-használati
engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig
lehet kiadni.

(6) A határozott időre szóló közterület-használat leg-
rövidebb időtartama 1 nap, amely időtartam kérelemre
többször meghosszabbítható.

(7) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes sa-
ját költségén köteles az eredeti állapotot - mindeh kárta-
lanítási igény nélkül - helyreállítani.

7.§

Nem adható közterület- használati engedély:

a) műemlékileg, vagy egyéb szempontból védett terü-
leten,

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásá-
ra,

c) az eseti rendezvények kivételével'szeszesital árusí-
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tására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és
mutatványos tevékenység céljára,

d) teher- és ámszállításra szolgáló gépjármű, mező-
gazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi,
12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz
közúton, közterületen való tárolására, kivéve a
táblával kijelölt közterületeket,

e) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közer-
kölcsöt sértő tevékenység végzésére.

8.§

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevé-
kenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, fi-
gyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is)jogsza-
bály valamely hatóság vagy más szerv engedélyezéséhez,
hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély
csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és
környezetét tisztán tartani, gondozni.

A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja

9.§

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat
köteles fizetni. A díj mértékét a rendelet 2. számú mellék-
lete tartalmazza. A fizetendő és megfizetésének határide-
jét, módját határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a köz-
terület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lé-
vő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagysá-
gának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a
használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az
OTÉK szerint kell fígyelembe venni. Cég-, cím és hirdető-
tábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése ese-
tén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából
minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
10. §

A polgármester a következő esetekben a közterület-
használati díj fízetésének kötelezettsége alól - kérelemre
- részben, vagy egészben felmentést adhat:

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erök, a fegyveres testületek, a ren-

dészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi
szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b) a közműveknek (elektromos, gáz-, távfűtő-, víz
és csatornázási művek), valamint a köztisztasá-
gi szerveknek a feladatuk ellátásához szüksé-
ges eszközök és köztárgyak elhelyezésére,

(?) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos
létesítmények és berendezések elhelyezésére,

d) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak,
továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi köz-
lekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását
szolgáló létesítményei elhelyezésére,

e) a szobrok, emlékművek, dísz kutak, vízmeden-
cék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és
egyéb köztárgyak elhelyezésére, valamint

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára
szükséges területek után,

g) a közterület-használati díj megfízetése alól

mentes az önkormányzat által elrendelt köztéri
létesítmények elhelyezése,

h) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gét nem éri el,

i) jótékony és közcélú rendezvény esetében,
j) választásokkal kapcsolatos hirdetések engedé-

lyezésére történő igénybevétel esetén;
(2) A közterület-használati díj megfizetése alól egész-

ben felmentés adható:
a) az állami, önkormányzati szervek és intézmé-

nyei, valamint társadalmi és tömegszervezetek
által szervezett rendezvények, sportesemények
közterület használatára,

b) az állami és önkormányzati intézmények ingat-
lanok helyreállításával, felújításával kapcsola-
tos közterület használatokra.

A közterület-használati engedély visszavonása

11. §

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a köz-
területet az engedélytől eltérö célra, vagy módon használ-
ja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidő-
re nem fízette be. Ezekre az engedélyest a határozatban fi-
gyelmeztetni kell.

Az üzemképtelen jármuvek közterületen történő tárolása

12. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemkép-

telen jármű:
a) a hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendel-

kező az ajármű, amely egyébként közúti forgalom-
ban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre al-

kalmatlan, mert hiányos, vagy roncs, vagy sérült
jármű

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-
használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentar-
tó, vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzemben tartó) az
üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a
közterületröl 30 napon belül eltávolítani.

13. §
(1) Uzemképtelen jármű közterület-használati enge-

délyét az üzemben tartónak kell megkérni.
(2) Uzemképtelen jármű közterületen történő tárolá-

sára közterület használati engedély a KRESZ-ben megha-
tározottakon túl, legfeljebb 30 napra adható.

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat
következményei

14. §

(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellen-
őrzéséröl a polgármester gondoskodik.

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő
használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a
használat megszüntetésére, és a közterület - saját költsé-
gén, kártalánítási igény nélkül történő - eredeti állapotá-
nak helyreállítására.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
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közterület-használat engedélyezésére vonatkozó hatósági
eljárásra "A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. törvény (to-
vábbiakban: Ket) szabályait kell alkalmazni.

15. §
(1) Szabálysértést követ el, és - a (2) bekezdésben

foglalt kivétellel - 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe ve-
szi, az engedélytől eltérö módon használja, és e tevékeny-
ségével a rendelet 14. §-ában meghatározott fígyelmezte-
tés ellenére sem hagy fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysérté-
sek elkövetése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bír-
ságot szabhat ki.

Záró rendelkezés

16. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 14/lű.
(X. 07. Kt. Rendelet és annak módosításáról szóló 5/2000.
(VII. 14. 27/2005. (XII. 15. Kt. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a helyben szokásos mó-
don a jegyző gondoskodik.

KüllerJános
polgármester s.k.

Keresztény Anikó
mb. jegyző s.k.

Záradék:

A rendelet 1. számú és 2. számú mellékleteivel együtt
kifüggesztve és kihirdetve:

Pilisborosjenőn, 2008. július 18. napján.

Keresztény Anikó s.k.
mb. jegyző

7. számú melléklet
a 8/2008. (VIL18. Kt. rendeléthez

Közterület-használat engedélyezése iránti kérelem
1. a kérelmező neve.

2. személyi igazolvány száma.
3. állandó lakóhely, székhely címe.
4. a közterület használat célja.
5. a közterület használat időtartama.

6. a közterület-használat helye (telepítési helyszín-
rajz).

7. a közterület-használat módja.
8. á közterület-használat mértéke (m2).
9. az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy

műszaki leírása (anyaga, rögzítési módja, forgal-
mi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb
összsúly, stb.

10. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gya-
korlására jogosjtó okirat száma.

11. dátum kérelmező aláírása.

2. számú melléklet
a 8/2008.(VIL18. Kt. rendelethez

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlok-
zat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés,
cég és címtábla esetén a m2 -enkénti díj a tényleges felüle-
tet figyelembe véve: 300 Ft/m2 /hó

2. Onálló hirdető-berendezés, fígyelmeztető- és tajé-
koztató táblák elhelyezésére szolgáló felületre:

800 Ft/m2/hó

3. Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármu, mező-
gazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonat-
kozóan: 1000 Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezésé-
re szolgáló területre: 400 Ft/m2 /hó

5. Epítőanyag és törmelék elhelyezésére szolgáló te-
rületre területre: 50 Ft/m2 /nap

6. Polgármesteri hivatal által elrendelt helyreállítási
és felújítási munkák céljából: 200 Ft/m2/hó

7. Idényjellegű árusítás: 200 Ft/m2 /nap/
min. 10 m2

8. Alkalmi és mozgóámsításra: 300 Ft/m2 /nap
9. Javító-szolgáltató tevékenység esetén

150 Ft/m2 /nap
10. Uzemképtelen jármű ideiglenes tárolására:

500 Ft/mVnap
11. Vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés, üzleti szál-

lítás céljára: 600 Ft/m2 /nap
12. Rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére,

árukirakodásra: 150 Ft/mVnap
13. Mutatványos tevékenység céljára: 200 Ft/m2 /nap
14. Kiállítás, ünnepi és alkalmi vásár esetén:

100 Ft/mVnap
15. Arusítófülke, pavilon elhelyezésére:

450 Ft/m2 /nap
16. Tüzelőanyag tárolására: 100 Ft/m2 /nap
17. Sport és kulturális tevékenység: 50 Ft/m2 /nap

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

9/2008. (VIII. 29.) Kt. rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérol

szóló 4/2008. (III. 14.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete az
Allamháztartásról szóló - többször módosított -1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - fígyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Allamháztartás muködési rendjé-
ről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányren-
deletben meghatározottakat - a tervévi költségvetés mó-
dosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

Az Onkormányzat a 2008. évi (tervévi) költségveté-
séról szóló 4/2008 (III. 14. ) Kt. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Önkormányzat a tervévi költségvetési
a) kiadási főösszegét 619 535, - ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 619 535, - ezer forintban álla-

pítja meg."

2.§
A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

"13. § A képviselő-testület az Onkormányzat általá-
nos tartalékát 39 236 eFt összegben hagyja jóvá."

3.§

(1) A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e
rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. számú (kiadások) melléklete helyébe, e
ren-delet 3. számú melléklete lép.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2008.év> köttségvet^
ateimek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Fő cím M newzés

221115 Kön iadás
221214 La kiadás
552312 vodaiétkaziés
552411 Munkah 'vwdé
701015 Saát\*. in atten
751153 önk. ' az attev.
751164 NKÖ
751175 N szav&zés
751757 Önk. int. kis sz.
751966 önk. feladat nem terv.
801015 vodai ne^^s
851297 Védönői szo álat
851967 Iskolae.ű
853233 Házi n .
853255 Szoc. étkasés
853266 r ekN. O.
921815 Művetödési Ház

Pm. hlvatal Osszesen:

(2) A rendelet kihirdetéséröl a jegyző gondoskodik.
Küller János s. k. Keresztény Anikó s. k.

polgármester mb. jegyző
A rendelet kihirdetve:
Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-

gesztéssel 2008. augusztus 29-én.
Pilisborosjenő, 2008. augusztus 29.

Keresztény Anikó s.k.
mb. jegyző

iti bontásban

BevéW
teszesen

36
200

6444
5400
2000

177304
1450

561
700

296480
o

3684
600

50
781
961

2300
498 981

Intézm.

mök. bev.

36
200

6444
5400
2000

15055

700

50
781
961

2300
33927

Bevételek z.sz.r

eFt-ban

ök.s . tos Felhatm. V .átvett ök.kvetós Intóanén
bevétete bevétel nzeszk. tá finansz.

4006
1450

561

95999 200481

3684
600

95999 4006 S 734 201042

Hitel

158243

2008-éviKtgv.

Szdtf.

Kiadások

O 158243

a. sz. malléklat

Megnevezés
Kiadás Szemétyi unkaadó Dologi Műk. cétú Blátottak Beruházá Felújitós

össz^en uttatés -árulék' kiadós .átad. uttatésa ésÁte ésAfa ft""UBIU-
Hivatali tev.

221214 L iadás
552312 tí étk.
SS2411 Munkah vend I.
701015 'átv. bértítin atlan
75115 atásitev.
7S1164 NK
751175 N szavazás
751757 k. intkistev,

onműk."Tsme
~7St34S
751878

Int
Város-ésk
Wzw itás

azd.

781822
80111S>

k. ̂ számolásai tsk.

853255
853288
853311
8S3344
901118

n ű' s

~%1264)l^aeü.
851297iV6dönőiszol
852018 tateü. íev.
853233 fHázi
853244ICsat (fc

|Szoc. étí<eztetés
N.O

1 Rwdaisres nzeltátés
}Eseü ztílétás
ISzen ízelvezetés

902113 ra Blési hulladék
1815 Művelődési Ház

.mwt Iv. <tesz.:

1385
5292
2888
2000

229527
^450

581
3638

o

11671
11240

111498
46S37

300
4456

430
3575
2949
1069
7638
6785
3121
5520

19783
15538

4 9 1

56953 17106 10996

356
2527

6470

32034

3078

2568

2947

7159
117 2

70
743

1790

9356

952

876

903

2363
341S9

1385
5292
2988
2000

18565
1450

135
368

o

411
11240

5147

426
430
131

2948
1069
3788

19783
5816

83373 122794

79275 48632

111498

300

6785
3121

5520

200
9906 7947S S 820 48632
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DIOTBI
Pfeppafi Sgy^efc
ŰAa: 3^224

15. D>. Hortí 2888. aU.

.. i

Itótvégi ayht:
SM>tort re^d 8 drftói

IttüBS ra^l 8 w<g

01. &r. CM OAieaa
CS. Dr. Oetoacsér Itoás
(B. Dr. KwAs Lewafe
N. D>. Kertes Lem>te
0$. DT. KiSwStcs Lwests
W. ör. Hortl WWa

17. Kr. QsS
18. Dr. Gtímsérl^aás
19. Oi. Kv/Ses LwéittR
20. I>. Oeiwsér Titei fe

21. Dr. Oetaaesér "asiás
'n. DF. Uarti Mvia
23. ür. IPeMr &zt^
M &r. Oafi Odddh
25. I>r. OBtaw^- T&aiás
2&. Dr. Kavéw Lewste
27. Dr. Osál Grtridh
m. Dr. Gsfi ösbrieia
> Dx. Hwti
30. Dr. WA Bs^ier

M omsl agydlfet hety^ Ur&a, BRteRr utca 21.

CrmtS nihrieafeB ri telefeass^ua: flWR>W-29^t7

W. Or. Oetoaesw ̂ isás
I& Dr. ̂ wáts Lewate
tl. Br. JWiér&zter
12. Dr. Wiér Jtelsr
llEtr. HortiWki>
14. Dt. Ww Eszter
15. Dr. Gaál Gatoristóa

/^':-
.^^

. Wy

E.lőször is szeretnénk megköszönni
azok segítségét, akik már támogatták a
falu virágosítását és szeretettel várjiik
azokat, akik ezután szándékoznak segí-
teni.

Mindenkire számítunk!
Szeretnénk egy virágosabb falut létre-

hozni, hogy öröm legyen hazajönni.
Aki teheti, a háza eló'tt virágosítson,

füvesítsen, parkosítson. Előre is köszön-
jük. Várunk nrágszerető kertészkedó' je-
lentkezőket, akik locsolásban, virágülte-
tésben tudnának segíteni. Továbbá vár-
juk felajánlásaikat azoktól, akik mecénás-
ként támogatnák kezdeményezésünket.

Már majdnem kész a Fó' iitca villany-
oszlopainak virágosítása, ill. az alsó
buszmegálló parkosítása. A nehéz kezdet
után szeretnénk ezt tovább folytatni.

Köszönettel: Falu szépítok Klubja

Elérhetó'ségek: Papp Tiborné
06/30-381-2300

Tiikácsné Papp Erika
26/336-028/1 llmell.

.

^Jt A.
PILISBOROSJENŐ FŐ ÚT 2.
06-26-336-593, 06-30/98-49-678

pengo55@freemail. hu

SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK
PAPÍR-ÍRÓSZER

TINTAPATRON, TONER TÖLTÉS
GARANCIÁVAL

EREDETI ÉS UTÁNGYÁRTOTT PATRONOK
MEGRENDELÉSRE

TOTÓ, LOTTÓ, KENÓ, TIPPMIX, PUTTÓ

ON-LINE MOBILFELTÖLTÉS

FILMELŐHÍVÁS . HÍRLAP

RUMPOLD ZSÁKOKÁRUSÍTÁSA
INGATLANIRODA

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK 7-12; 14-17 ÓRÁIG

SZOMBAT7-13ÓRÁIG
VASÁRNAP 8-10 ÓRÁIG

^tsborosjenő, Fő 6t
Kintísttmk: tégla, cserép, szigetelő-anyagok, betonelwnek,

cement, mész, homok, sóder, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Koraléwres és lelies körű száltft^, teedwNiŐ ̂ oiri

TNetorc 06-30-9-342 838

HIRMONDO

Pel>> Natíé: A tífiBiss'W-testtite
Tlpeg-SSa és vywsWi mantólE; Réari &.

ftawsta, iaprtita miadea Maa^ ̂ -É
BB^áéfe>rta>s SA.UWym

lEfegeai 8 M:ERar  s>
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A kormány: 3% növekedés helyett
1% visszaeséssel számol, megszorítá-
sok következnek.

Nehéz az emberek élete, a falu
fenntartása.

A 2008/9. tanévre a költségvetés 8
évfolyamos Iskolában 9 osztályra szá-
molt. Iskolakezdés: Szept. 1, de Aug.
29-én: az Iskola 11 osztály indítást kö-
vetelt. A testület elutasította, az Isko-
la Oktatási Hivatalhoz fordult. Mel-
lékelte a kritikus évfolyam Szülői
Munkaközösségének és Diákönkor-
mányzatának véleményét, aláírások-
kal. A kérdést úgy tették fel, hogy 1
osztály induljon az évfolyamon, vagy 2
párhuzamos? A vélemény bárhol a vi-
lágon nem lehetne más erre a kérdés-
re, mint, hogy "kettő". Es, ha úgy
hangzik a kérdés, hogy 9 osztályos is-
kolát képes, 11 osztályost nem képes
tenntartani az önkormányzat, felső
tagozat megszűntetésre, netán bezá-
rásra kényszerül, gyermekek naponta
busszal máshova utaznak? Hogyan
néznének az aláírók a többi szülő sze-
mébe?

Az önkormányzat miniszterhez fel-
lebbezett. Zeneiskolát, 8 évfolyamos
Iskolát megtartjuk! 9 osztály szabá-
lyos elhelyezését, fenntartását - az ál-
lami normatíva majdnem duplázásá-
val - még biztosítani tudjuk. "Beil-

leszkedési, tanulási nehézséggel" küz-
dőnek (BTN) minosített tanulók szá-
ma irreálisan sok! Ok 2 tanulónak szá-
mítanak, ettől "magas" az osztálylét-
szám. Az állam csak 1-nek tekinti, nem
ad többletet a fenntartónak az oktatá-
sukhoz.

Helyszíni ellenorzést kértünk!
A tanítás 9 osztállyal megkezdodött.

Iskola kérte, hogy német és informati-
ka eddig is csoport-bontással oktatása
egészüljön ki magyarral, matematiká-
val. Még nem született döntés.

Iskola számára nyílászáró cserék
után Budai út felöl parkolási lehetősé-
get teremtve új kerítést épített, Fő út
felől pedig térkövezett parkolókat léte-
sített az önkormányzat. .

A F6 út 59. önkormányzati lakóépü-
let előtt elkészült a járdakövezés. Bel-
ső víz-villany, festés télen is végezhető.
Igéret van rá, hogy helyben lakó rend-
őrünk lehet hamarosan. A Fő út 59.
felújítása teremthet megoldást a régi
rendelő és lakóépület lebontására is.

Uj aszfaltozás nem történt szeptem-
ber-októberben. Várjuk, de nem érke-
zett értesítés az ismét benyújtott pályá-
zatról "belső utcák szilárd burkolásá-
ra". (Falucentrum rekonstrukciós pá-
lyázatról sem. ) Onerőből a legrosszabb
állapotú murvás utcák géppel egyenge-

tésére voltunk képesek és - a sokat szi-
dott - törmelékkel sikerült járhatóvá
tenni a Temető utat.

A falu rendbe tétele és rendben tar-
tása minden nap ad munkát, új felada-
tot. Most a Mester utcai (Fő útról Pa-
tikához) kis hídnál patakmeder tisztí-
tás, erósítés történik.

Következő ülésén a képviselő-testű-
let Egészségház további hasznosításá-
ról, új egészségügyi szolgáltatás aján-
latről tárgyal. Helyben nyílna lehető-
ség különböző labor-vizsgálatokhoz
szükséges minták vételére, (átvételére
is), leletért sem kellene utazni, hely-
ben volna átvehető. Szakorvosokkal is
folynak tárgyalások.

Folyamatos az önkormányzati tevé-
kenység Bécsi úti lakótársaink közle-
kedés-biztonsága érdekében. (Esemé-
nyeket, tárgyalásokat, beadványokat
nem sorolom.) Október közepén ille-
tékes minisztériumhoz juttattuk el .
PEMÁK Kht-vel közös helyszíni
szemle Emlékeztetőjét, műszaki le-
írást, indokolást, térképet, nettó 106
mFt-os tételes költség-becslést. Jelen-
'tős állami támqgatást kap a "jogos
igény" 2009-es Utkezelési alap terhé-
re. Igényünk pedig a közútkezelő sze-
rint is jogos! Az Onrészt minden kö-
rülmények között előteremtjük hozzá,

Mto^ilwMfcaayi
rénátevéMyre

PMIstafint^eiifti

DalRs(aláltez^

Űiimep toeszéd Ofetéber 2X
aWteáfcéI

Még C^s^r a tfeelté iiaprél

A Reidiel Jfasrf MMvriSdési
Ház  & M^frtár Urai

Istatlai larenalEa

Jw@ J^itlí Mrefe

(MamitN>gi Eureiic epizéáija
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Folytatás az 1. oldalról

hogy a Bécsi útra rá és lehajtó kanya-
rodó sávok, 10-es út borosjenői olda-
lán végigjárda, miriden buszmegállónál
lámpás gyalogátkelo helyek létesülje-
nek.

Bécsi úti lakosok - magukat "Kö-
vesbérc" településrésznek nevezve -
Bécsi út, Téglagyár, Malomdűlő, és
szerintük "ezekhez tartozó" nagy kül-
területek Pilisborosjenőröl leválását,
Ürömhöz csatlakozását kezdemé-
nyezték. A "népi kezdeményezés"
aláírásgyujtő ívét a választási bizott-
ság elnöke nem hitelesítette. Ugyvéd-
del bírósághoz fordultak, mely hitele-
sítésre kötelezte a jegyzőt. Ha sikeres
és eredményes lesz a népi kezdemé-
nyezés, akkor a képviselő-testületnek
tárgyalnia kell a felvetést.

Nagyobb rendezvények idorend-
ben:

Szeptember 13-án Pilisborosjenő
megtartotta az első egész napos várjá-
tekot az egri várnál. Az aktualitást az
"Egri csillagok" filmforgatás 40 éves
évforduló adta, ezt örökíti meg az em-
léktábla is. Sok papír- terep- és kő-
munka előzté meg. Színes forgatag,
árusok, bemutatók, különösen az esti
élő musical előadás, színvonalas szó-
rakozást nyújtott lakosoknak és ven-
dégeknek. Média-visszhangra sem pa-
naszkodhatunk. Köszönet a nagylelkű
szponzoroknak, eszmei és kétkezi se-
gítoknek! (Id még: külön írás a lapban.
Szerkesztő)

Idén is volt ajókedv a szüreti felvo-
nuláson, hintóval, tűzoltó kocsival,
zenekarral. A borkóstolás a buszmeg-
állókban csak fokozta a hangulatot.
Király Tibor, a bíró úr, hintóról le-
szállva dicsőítette a kínáló gazdákat.
A kisbíró, Jávor Csaba tanár úr rig-
musokkal terelgette a menetet, az
élén ropva a Kerekes táncegyüttes
korosztályaival. Megpörgette a bíró-
nét is! Bájosak voltak a picik, Berecz-
ki Eva kezét fogva. De tőle sem kért
engedélyt a babszemnyi legényke,
hogy sorbapuszilja a tündéri leányká-
kat.

Minden műfajban és humorban is
bővelkedő volt Zeneiskolánk tanári
hangversenye. Magára vessen, aki ki-
hagyja tanárok és diákok Jenő napi
koncertjét, novemberben!

[dén a Kevélyhegyi Dalkör hagyo-
mányos Dalostalálkozója kicsit
"rendhagyó" volt, sok-sok meglepe-
téssel. (ld. : külön írás a Hírmondó
ugyanezen számában. Szerkesztő)

A sok program miatt a megszo-
kottnál később, de a Kövesbércen
ugyanolyan remek hangulatban zaj-
lott a fozoverseny, mint a korábbi
években. Voltak új nevezők is, biztos
"törzsgárda" taggá válnak.

Október 23-án elérkezett az 1956-
os forradalom és szabadságharc 52-ik
évfordulója. Fáklyákkal vonult a me-

Szept. 13-án emlékeztünk meg
arról, hogy 40 éwel ezelőtt vették

i.föl az Egri Csillagok c. történelmi
film heiyszíni jeleneteit Borosjenö
határál^an az e célra épített várban
és körhyékén. Az előkészületeket
már tavasszal elkezdtük, és külön
rendezvényszervező cég közremű-
ködését is kértük Azonban aug. kö-
zepén mégis magunkra maradtunk
és dönteni kellett: belevágunk ma-
gunk, vagy elmarad minden? A
megrendezés mellett döntöttünk,
immár saját szervezésben.

Igyekeztünk változatos progra-
mokat összeszervezni: gyerekek-
nek arcfestés, rajzfoglalkozás, cso-
portos játék, állatsimogatás, lova-
goltatás, jetmezek, íjászat, lovagol-
tatás stb. Egri bor mellett helybeli
borok és kecskesajtok, vendéglá-
tás. Élménybeszámoló és. beszél-
getés a filmben szereplő színé-
szekkel - Venczel Vera és Benkő
Péter tudott eljönni - valamint sta-
tisztákkal, köztükfalubeliekkel. Dél-
után fiatalok néptánc bemutatója,
kamara- és reneszánsz zenemű-
vek, -dalok, valamint az eseményt

net a templomkertbe, az 50 éves év-
fordulón állított kopjafához. Him-
nusz, ünnepi beszéd, méltóságteljes
koszorúzás után zeneiskola fúvósai
következtek, Szózat és ima zárta a
megemlékezést. (Megemlékező beszéd
ebben a lapszámban. Szerkesztő.)

KüllerJános
polgárraester
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megörökítő márványtábla felavatá-
sa. Este az egri Agria Játékok mL-
vészei előadták az Egri Csillagok ö.
musicalt, Várkonyi Mátyás Erkel-dí-
jas és Béres Attila művét.

Tekintve, hogy első - és megké-
setten szervezett - rendezvényünk
volt az idei, a látogatottsággal elé
gedettek lehetünk. Estére ugyan
hűvös lett, de az idovel napközben
szerencsénk volt. Osszességében
a rendezvényt sikeresnek ítéljük,
és szeretnénk hagyománnyá fej-
leszteni. Az itteni "Egri vár" és a
természeti környezet a két alap,
melyre a jövendő kulturális és tu-
risztikai programjainkat építhetjük.

A rendezvényt támogatók nélkül
nem tudtuk volna megrendezni,
ezúton is köszönjük segítségüket.
Ki-ki saját munkájávai, eszközök-
kel, kisebb-nagyobb vagy jelentőg
pénzadománnyal járult hbzzá a sl-
kerhez. Köszönet érte!

Bízunk benne, hogy az idei ren-
dezvényt még sok hasonló fogja
köveíni évről-évre.

Paksi Imre
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SitÍoéíttÍáÍlifi ó W^iiVt
A 2001-ben alakult Kevélyhegyi Dalkör immár 6. al-

kalommal rendezte meg községünkben a - remélhetőleg
már hagyománynak szamító ^ DALOSTALÁLKOZÓt
október 4-én.

Az előkészületek több vonatkozásban is nehéz hely-
zet elé állították a sze,rvezőket. Pl. tudunk-e újítani a ko-
rábbi évekhez képest? Kiket hívjunk meg, kik tudnak el-
jönni a vidéki dalkörök közül? Mikor és hol rendezzük
meg, hiszen már benne járunk az őszben! A vidékről jövő
részfvevőket hogyan tudjuk megvendégelni, a rendelkezé-
sünkre álló anyagiak elégségesnek bizonyulnak-e? Lesz-e
érdeklődő? Stb. stb. Vagyis -minden panaszkodás nélkül -
volt néhány "álmatlan éjszakája" a Dalkör tagjainak!

Mindezen kérdőjelek a cikk megírásának időpontjá-
ban már megoldottak. Ma már azt összegezhetjük, hogy -
kisebb hiányosságoktól eltekintve - a munkánk gyümölcse
beérett, a szerencse is mellénk szegődött, a visszajelzések
ahipján is egy sikeres Dalostalálkozón vagyunk túl!

Mire is alapozzuk ezt a - reméljük nem fellengzően
hangzó - megállapításunkat? Csak a legfontosabbakat
emeljük ki:

- Ujításnak számít, hogy a műsor összeállításánál fi-
gyelembe vettük azt, hogy 2008 a Reneszánsz éve
hazánkban, 's ennek keretében a Gisztl Anna ipar-
művész által tervezett és kivitelezett ruhaköltemé-
nyeket mutatták be a Dalkör hölgy tagjai, és az is-
merős községbeli lányok.

- Rövid filmvetítés keretében megemlékeztünk a 3
éve elhunyt Gyalog Magda citeramuvészről, aki
több éven át volt zenei kísérője a Dalkörnek.

- Néhány Dalkör - egyéb elfoglaltsága miatt nem tu-
dott eljönni - de mások meghívásával elégséges mű-
sorszám állt rendelkezésünkre.

- Az időjárásra sem panaszkodhatunk, -bár terveink
szerint a Tájházban lett volna a rendezvény- de óva-
tosságból mégis a Muvelődési Házban tartottuk.
(Jgy gondoljuk, így volt jó.

- Az anyagiakat illetően is megnyugodhatunk. Ennek
egyik oka, hogy a Dalkör vezetősége a jó gazda
módjával igyekszik beosztani a rendelkezésre álló
pénzeszközöket, ami azonban az önzetlen - eddigi
és új - támogatók pénz és természetbeni adománya-
ik nélkül kevésnek bizonyult volna. Végül is mind-
ezekből jutott a fellépőknek egy szerény ebéd, este
egy uzsonna nagyságú szerény vacsora, valamint né-
mi "toroköblítő" az esti magyar nóta énekléshez,
baráti beszélgetéshez.

- Talán nem ide tartozik, de mégis az elismerés hang-
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ján kell közreadni azt, hogy a korábbi évektől elté-
rően, most a Dalostalálkozót meghirdető plakátja-
inkat sem rongálták meg, tépték le.

Címszavakban a műsorról: 1. Megemlékezés a Rene-
szánsz évről: benne mhabemutató, valamint reneszánsz
enek Palojtay Ersek Agnes és a Dalkör előadásába. 2. Az
Altalános Iskola ének és népi tánc bemutatója. 3. Megem-
lékezés Gyalog Magda citeraművészröl. 4. Czigány Péter,
és Péterné néptánc bemutatója. 5. A Weindorfer
Szingkreisz Német Nemzetiségi Dalkör. 6. Palotás
Lászlóné népi énekes, Palotás Ferenc tangóharmonika kí-
séretével. 7. Rákoshegyi Rezeda Dalkör. 8. Szentendrei
Filibili Népdalkör. 9. Gisztl Anna népdalénpkes. 10. Me-
zőtúri Búzavirág Dalkör. 11. Kevélyhegyi Dalkör.

^r ':.^'1"<**A:.
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A felsorolásból is kitunik, hogy volt látni és hallani
való, gyönyörködhettünk szép táncokban, hallottunk is-
mert vagy kevésbé ismert népdalokat, s egyszer-egyszer a
közönség is együtt énekelt a fellépőkkel. Kattogtak a fény-
képezőgépek, főleg a ruhakölteményeket bemutató "kis és
nagyhölgyek" körül volt sürgés, forgás!

A vacsora utáni "szabad foglalkozáson" -mondjuk ki
nyíltan- kiemelkedő volt a hangulat. Bemelegítésként a
rögtönzött színpadon néhányan egyedül és csoportosan
nótáztak Palotás Ferenc tangóharmonika kísérete mellett,
majd a fehér asztalok mellett folytatódott a vigasság.

Orülünk ajókedvnek, ajó hangulatnak!! Köszönjük a
fellépők műsorát, az érdeklődők megjelenését és türel-
mét!!

Hosszúra nyúlt ismertetőnk végén nem szabad meg-
feledkezni támogatóinkról, akiknek a segítsége nélkül a
Dalostalálkozó nem jöhetett volna létre. Alljanak itt fon-
tossági sorrend nélkül: Pilisborosjenő Onkormányzata,
Küller János,Giszl Anna iparművész, Nagy Gábor és csa-
ládja, Utilis Kft., LSM Empátia Bt. (Majer A. és Majerné
H. Anita) Sidló Ferenc és családja, Spranz Kft. (Sass
Mártonné) Bajcsi József és családja, Budavidéki Rt. Ala-
pítvány, Molnár Zoltán Műv. Ház vezető, Slosár Károly,
Ezüsthegyi boros gazdák (Huszti Gábor, Ambrus István,
Pavuk László, Gábeli György, Nagy Gábor, Zsitnyányi At-
tila, Kovács András, Meggyesi János). S talán nem veszik
rossz néven azok, akiknek a neveit nem sorolom fel, de
időt és fáradtságot nem kímélve: szerveztek, bevásároltak,
a főzést előkészítették, felszolgáltak, termeket berendez-
tek, stb. s végül a "romokat" eltakarították.

A Dalkör tagjai és a vezetőség nevében: ^

Horváth János
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Tisstelt Megemlékezo Polgártársak!

Ma 52 éwel vagyunk 1956 után. Kevés, vagy sok eny-
nyi idő a történelmi távlathoz?

Gondolom, kevés is, sok is. Még, ha ez első hallásra
ellentmondásnak tűnik is. Egyszerre van jelen ismerethi-
ány, a tisztelettel emlékezés, és a feledés, a közöny.

Döbbenetesen sokan osztják a "Na és?" filozófíáját,
ami rendszerváltás után elhangozhatott a magyar Parla-
mentben a pufajkás miniszterelnöktől.

A forradalom után iskolákban, sőt egyetemen sem
hallhatott semmit a diák 1956-ról.

Több generáció előtt ismeretlen a: Műegyetemista
tűntetés, harcok a Rádiónál, a pesti srácok hősi vakmerö-
sége, munkástanácsok létezése. Nem tudják, hogy okt. 30-
án Nagy Imre bejelentette: Magyarörszág kilép a Varsói
Szerzodésből, semleges állami

De az ideiglenesen nálunk állomásozó szovjet csapatok
nem kifele vonultak, hanem Kádárral befelé jöttek, még
többen, mint azelőtt!

A hatalom szóhasználata is többször változott az év-
tizedek múlásával:

- A vérbefojtás után Pártunk és Kormányunk hirdet-
te, hogy az ellenforradalom fölött szovjet baráti se-
gítséggel úrrá lett szocializmust építő munkás-pa-
raszt népünk.

- Mikorra lassan fakult a megtorlás gyásza, már saj-
nálatos októberi események volt a forradalom ne-
ve.

- Azután oda került a hangsúly, hogy maga a Párt
akart reformokat, de uszítók és belső árulók miatt
az irányítás kicsúszott a Párt kezéből. Vagyis: Több-
szörözni kell besúgók, fedett állások, tartótisztek,
hírszerzők számát, erősíteni a hálózatot, és speciá-
lisan kiképzett úgynevezett értelmiségiek kellenek
nagy számban!

A szocialista Magyarország utolsó miniszterelnöke,
Németh Miklós bevallani kényszerült - nem zárt ajtók
mögött, hanem - az Ország Házában, hogy hamisítják az
adatokat, hazudnak! Félrevezették az Országgyülést is, a Vi-
lágbankot is. Az államadósság már kezelhetetlen, és e sza-
vak után lemondott!

Hogyan lehet, hogy sokakban mégis erös a nosztalgia
a szocializmus után? Sejthető az oka.

A "Vas és Acél" országában alacsony szinten volt
korlátozott a magántulajdon. Akinek sok volt, attól elvet-
te, de akinek semmije sem volt, őróla minimális megélhe-
tés szintjén gondoskodott az állam. Létbiztonságot nyúj-
tott a teljes foglalkoztatás.

Ma: hatalmasak az emberek között a vagyoni, jöve-
delmi különbségek. Milliárdosok és nincstelenek élnek e
hazában. A milliárdosok vagyona gyarapszik, az elszegé-
nyedők száma napról napra nő.

Gond a napi kenyér, a fej fölé a tető.

"A szocialista tábor legvidámabb barakkjában" bizto-
sabb volt a holnapunk, gondolhatják a középosztályból
mostanában leszakadók.

1968 nem csak a gyalázatos Prágai bevonulás éve.

1968-ban kezdődött nálunk az új gazdasági mechaniz-
mus. Legális másodállásból, "GMK-ból, háztájiból, sok
többletmunka árán már némi külön-jövedelemre nyílt le-
hetőség.

Párt, Szakszervezet, KISZ, Vállalatvezető együttesja-
vaslattal telefonhozjutottak néhányak, és már lehetett épí-
tőanyagot is venni.

Türelem - nem rózsát, hanem - saját autót termett.
Persze csak befizetés után évtizeddel, és kizárólag szocia-
lista gyártmányút.

Kevesek nyugatra is utazhattak, ha itthon hagyták
mindenüket, és túszul a családjukat is.

A kíméletlen megtorlóból észrevétlenül jó király,
"Kádár apánk" lett.

A Szovjetúnió és a KGST bármit megvett, vagy cse-
rélt. Enyhült az áruhiány. Csempészet is működött már,
pult alól Fa szappant, Ecserin "trapper" helyett Lewis far-
mert árultak.

A 80-as években illegalitásban már lehetett gondol-
kodni. De azt nem tudhatták, hogy nem a Beszélő ír-e
majd jelentést?

Pesti viccet körülpillantva és suttogva mesélték, de
néhány kabarénak szabad volt röhögtetni a népet!

Kádár öregségére elkopott, megtört. A J~ehér terror
fenyeget" beszédéröl elhíresült Grósz Károly távollétében -
1989 elején - Pozsgai Imre kimondta: 1956-ban népfelke-
lés volt Magyarországon.

1989júniusban volt Nagy Imre, mártír miniszterelnök
újratemetése, és 1989. október 23-án a Pariament erkélyé-
ről Szűrös Mátyás, házelnök, - ideiglenes köztársasági el-
nök - kikiáltotta a Köztársaságot.

A folytatásról, a rendszerváltás felemás megtörténtéről
szólni méltatlan a mai naphoz. Majd megítéli a történe-
lem, hogy kik hivatkoznak érdemmel, s kik érdemtelenül
1956 forradalmi örökségére.

1956-ban pár napig ránk fígyelt a világ: , fgy kis nem-
zet felszegte büszke fejét és szembeszállt a hatalmas Szuv-
jetúnióval", mondták, írták. De nem segített senki, ma-
gunkra maradtunk. Aztán az érdeklődést is hamar elsö-
pörte a Szuezi Válság.

2006-ban ismét ránk figyelt a világ!
Nagy emberekjöttek tisztelegni 1956. októbervilágtör-

ténelmi jelentősége előtt.
De napokkal az évforduló előtt kiszivárgott az "öszö-

di hazugságbeszéd". A magát szocialistának nevező - való-
jában neoliberális kapitalista - miniszterelnök ugyanazt
mondta el szocialista párttársai körében, mint az utolsó
szocialista miniszterelnök a Parlamentben: ,flazudtunk
re^el, éjjel és este.. .", adatot hamisítottunk, trükköztünk,
hogy nyerjünk. Es nyertek! De ez a miniszterelnök nem
mondott le!

50 éwel az 56-os forradalom után: csalódottság, féle-
lem, provokáció, áldozatok Magyarországon!

A híres vendégek megnyújtották a lépést a kordonok
között. Feszengve szóltak, ha a diplomáciai etikett megkö-
vetelte. Aztán sietve távoztak!

2006 - tiszteletre méüóság helyett - szégyenletes képet
mutatott Hawnkról a Világnak.
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Pilisborosjcnó" 20(lh-l);in kopjafát állított. Az 50 éves
évíordiilón. iinijd t;tvaly és idén is, kordonok nélkül, mél-
tósággal es együn emlekezünk 1956-ra. Harcban halt,
surliiztíkl)en mcglorlásbaii kivégzett hősökre, bebörtön-
/öttekre tnnkretett csalad aikra, derékba tört pályákra, s

másik oldal halottjaira is.

\ musl nuilt hctcklx'ii megdőlt a Piac mindenható-
agának t.ina: A lelclőtlen Piac kapzsisága bedöntötte az

oriás bankokat. a péiizvilag állami mentőövet kap világ-
szerte. ilazánkat azonban vezetői bizalmi válságban, ka-
lasztrofális gazdasagi liclyzetben érte a legerősebbeket is
megrendítő pénziigvi válság.

A realgazdasági válsag még csak ezután következik!
Nem riogatok. S/ikár;in t'elsorolom, amit a közeli napok-
ban közöltek ;i rna^-ür néppel!

- Expi u'tiink l'elvevd piacai recesszióba kerülnek.

Még a miilfik is, és ennek következtében minden
bcszdllítojuk iiiiinkahelyeket fog megszűntetni.

-Növekvő árak, csökkenő reáljövedelmek mellett
csökken a bel.w fogyasztás is. Tönkre mennek, meg-
s/.űnnek a hazai piacra termelő kisebb vállalkozá-
sok is.

- Félelmetes merlekú' körbetartozások is sorra viszik
csődbe a kis muiikaadókat.

Nagvbeniházások fclfi'iggesztésére lesz szükség. Ez is
munkalehetőségek megszűnését okozza.

- A megtakarításnk értéktelenednek, a hitelhezjutás
feltételrendszere szigorodik.

- A munkanéiküliség minden előrejelzés szerint ro-
hamosan növekedni fog. A kormány elfeledte, amit
prédikált: "nem halat, hanem hálót kell adni az éhe-
zőnek". Nem leszjámlék és adócsökkentés, nem lesz
miből új munkahelyeket teremteni.

- S mi lesz a másik hálóval? Az eddig is rongyos, fosz-
lott szociális hálóval? Az egyik milliárdos "tovább
húzatja", akkor is, ha már körbeért a nadrágszíj.

- A másik milliárdos bejelenti, hogy hiteleket kínál a
kisvállalkozóknak, hogy abból létesítsenek munka-
helyeket. De előtte már hitel felvételre képtelenné
nyomorították a kisvállalkozókat.

-Tovább nő a tőkekivonás fontos ágazatokból, to-
vább csökken az önkormányzatok, intézmények ál-
lami költségvetési támogatása.

Polgártársaim! A düh felemészti az eröt, az elkesere-
dés cselekvésképtelenne tesz. A düh és kesergés belátható
vége a nyomorúság lenne. De aki csak egyetlen embertár-
sának kapaszkodót mutat, reményt nyújt, már segített! Az
arra képes, hivatottaknak messze-hangzóan kell hirdetni-
ük: ,^iem szabad lemondanunk gyengékről, leszakadókról".
Adakozni kell hitünkből, eronkből, szeretetbol Egyenként
is, és Együtt is. Eszerint kell élnünk és dolgoznunk egy el-
jövendő Magyarország érdekében!

Tisztelt Polgártársaim!
Most hajtsunk fejet tisztelettel mindazok előtt, akik-

ről megemlékezni egybegyűltünk!

Augusztus 30.-án tartotta az On-
kéntes Tűzoltó Egyesület a szokásos
tűzoltó napot, melyre meghívott min-
den érdeklődőt. Vendégeink voltak
Ausztriából St. Filippen, és St.
Lambrecht önkéntes tuzoltóinak kép-
viselői, valamint solymári, szentiváni,
vörösvári és nagykovácsi testvéregye-
sület tagjai.

A nap a tűzoltó autók megszente-
lésével kezdődött, melyet Bakos Zsolt
atya végzett el.

Délben Sloszár Karcsi finom gu-
lyáslevesét fogyasztotta minden éhes
cmber, és senki sem maradt éhesen.

A dálutáni program egyik fő ese-
ménye Kucsera Lászlo volt tűzoltó el-
nök, gróf Széchenyi Odön díjjal való
megjutalmazása, melyet az Országos
Tűzoltó Szövetség képviselője adott
át, kiemelkedő Tnunkájáért. Ez a leg-
magasabb tűzoltónak adható kitünte-
tés, és egyesületünknek immár két
tagja is büszkélkedhet vele. Köszön-
jük a munkájukat, és bízunk a további
segítség nyújtásukba.

A közönség örömére fíataljaink
egy tréfás tűzoltói gyakorlatot mutat-
tak be, megmutatva, hogy a szorgal-
muk mellett jó humoruk is van.

Sajnos a vidámságot élesbe kellett
folytatni, mert Urömben egymás
után két riasztás volt, a mulatság he-
lyett késő estébe nyúló munka lett.

Akik még ottmaradtak jó hangu-
latban múlatták az időt, enni inni va-
ló volt a büfében bőven.

A vendéglátói feladatot az egye-
sület családtagjai látták el, saját süté-
sű süteményeket, helyben sütött pa-
lacsintát is kínáltak, és hozzá inniva-
lót.

Néhány mondat az idei tevékeny-
ségünkr")!:

Szerencsére az idén a Nagykevélyt
és falunkat elkerülte a tűzhullám,
nyíltan mondhatjuk a gyujtogató.
Sajnos azonban az idén Urömben
több mint 30 káresetnél vettünk
reszt.

Viharkár, tűzoltás, közlekedési
balesetnél segítségnyújtással.

Több alkalommal segítségeztünk
a környéken balesetnél és elemi kár
elhárításánál.

A falu rendezvényeinek lebonyo-
lításában szintén részt vettünk.

Sikeresen pályáztunk az Orszá-
gos Tűzoltó Szövetség pályázatán,
támogatott bennünket a-Fővárosi

Onkormányzat, Uröm képviselő-tes-
tülete, valamint jóindulatú vállalko-
zók, nekik külön köszönjük a segítsé-
get. Takarékos beosztással a pénzhi-
ány jelenleg nem veszélyezteti felada-
tainkelvégzését.

Az idén szerelőaknát csináltunk a

tűzoltó szertárba a gépjárművek jobb
karbantartására.

Szükséges a továbbiakban a szertár
jobb felszereltségét növelni, jó volna
minden tűzoltónak saját védőruhával
rendelkezni, ami óriási összegbe ke-
rül.

Kérem tiszteljék ezeknek az önkén-
teseknek a munkáját, hiszen önzetle-
nül, szabadidejüket feláldozva, anyagi
megbecsülés nélkül, fáradtságot nem
kímélve vigyáznak a falura és lakosai-
ra, értékeinkre.

Köszönet a hozzátartozóknak, akik
a "mellőzöttség" mellett még segítsé-
get is nyújtanak.

Uj elérhetőség telefonon:
ifj. Komlós Tibor parancsnok

06 70 224 4137
Heves László elnök

06 30 9578 908, 26 336 248

Heves László
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November 14-én 17 óra:

A Rongybaba múltja, jelenc... és jövője!
KíáIIítás a Könyvtárban

A kiállítás december 15-íg megtekinthető hétköznap 14-18-íg!
Babavarró tanfolyam indul 18 órától

November 14-én 18 óra:

Kerekes Táncház
Zenél: a Dunazug zenekdr

Belépő: 500 Ft/fő

November 20-án 14 óra:

KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÜAKAT!
Műsorral, vendéglátással egybckötött délután!

Polgármesterí Hívatal szervezésében

November 21-én pénteken 15-17 óráíg:

BŰTyKÖLD
KÉZMÜVES FOGLALKOZÁS Anyagdíj: 500 FVfö

Babavarró tanfolyam 17 órától

November 22-én 20 órától:

KATALIN BAL

November 28-án pénteken 15-17 óráíg:
BÜTYKÖLDE

KÉZMÜVES FOGLALKOZÁS Anyagdíj: 500 FVfö
Babavarró tanfolyam 17 órától

November 28-án 17 órától:

ANDRAS NAPI BAL
Nebuló alapítvány szervezésében

November 30-án 18 óra:
PILISBOROSJENÖI SZÍNHÁZI ESTÉK

A Tünet Együttes PRIZNIC CÍMŰ ELÖADÁS
Mozgó Ház AIapítvány támogatásával és

szervezésében
Művészetí vezető: Hudí László

Részletes és bővebb tájékoztató a nagyplakátokon!
Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

'.f'..
. i^S

Vár a Könyvtár!
"-y A mai rohanó vilá-
^-v gunkban egyre keve-

sebb idő jut az oivasás-
\ . ^^' ra, egyre kevesebb pénz

a könywásárlásra és a
kultúrára. Kérem, keresse fel köz-
ségi könyvtari^nkat, ahol biztosan
talál kedvére való olvasmányt,
mintegy 15 000 kötetes állomá-
nyunkból. Könyvtárunk változatos,
érdekes és szórakoztató könyvek-
kel várja kedves olvasóit. Mód és
tehetőség van diafilm, videó s tár-
sasjáték kölcsönzésre is.

Felhívás! Pilisborosjenő könyvtárá-
ban az apró kezek szorgos munkája
közben a régi társasjátékok bizony igen-
csak elhasználódtak. Hogy továbbra is
legyen mivel foglalatoskodni a játékos
kedvű manócskáknak, kérünk minden-
kit, aki már megunta, sarokba dobte ki-
rakóit, társasait, az hozza be azokat a
könyvtárba, innen a beiratkozott olvasó
egy hónapra kikölcsönözheti.

A könyvet házhoz elnevezésű
programot immár hatodik éve mű-
ködik, melynek lényege, hogy havi
rendszerességgel az idős és moz-
gáskorlátozott emberek részére ki-
szállításra kerül a kért könyv. Vá-
rom mindazok jelentkezését, akik
ezt a szolgáltatást igénylik.

Telefonszámunk: 336-377;

Könyvtári szolgáltatásunk
ingyenes!

A könyvtári olvasószolgálat hét-
főn és pénteken 17-183°-ig, szer-
dán 9-12-ig működik, minden dél-
után pedig helyben olvasásra nyit-
vavan 14-18-ig a könyvtártunk!

e-magyarországi pontként pedig
Internet szolgáltatást is nyújtunk
mindenki részére, térítésmentesen.

Internet használati oktatást is
nyújtunk mindazoknak akik igény-
lik, e-tanácsadó szakszerű segítsé-
gét vehetik igénybe.

Kérem mindazokat, akiknél tejárt
határidejű könyvek vannak hozzák
vissza. Ebben az évben még nem
számítunk fel késedelmi díjat!

Személyes találkozás reményé-
ben, üdvözlettel:

Bereczkiné Szendrey Eva
könyvtáros

PlLISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

November 30-án 18 óra

a Reichel József Muvelodési Ház és Könyvtár
nagytermében

Tünet Együttes (Szabó Réka Társulata):

"^IZNI'
laydown comedy

- ágy felvonásban -

r\

Ez az a hely, ahol lenyomják a lázat, ahol tükröznek,
ahol érzéstelenítenek és felnyitnak.

Két ágyhoz kötött félőlény, két megspórolt élet - úgy
különböznek egymástól, mint két tojás. Van is ebből fél-
reértés rengeteg, az is jobb, mint a semmi, legalább segít
kitölteni valamivel a két alvás közt feszülő időt.

Tik-tak-tik, katartikus kitakarózás mindenkinek, aki
él és mozog - nem segít, de nem is árt.

"Mondjuk ki nyíltan
a pillanat illan"

"Soha szomorúbb kórházi látogatást! Az első másod-
percektől kezdve poénhalmazok süvítenek ránk. Egy és
negyedórán keresztül úgy szórakoztatják a közönséget,
hogy folyamatos arcizomgörcs gyötör. Kövesdi és Gőz pa
rádés 21. századi Hacsek és Sajó."

Mestyán Adám: Betegek inkognitóban (kistango. hu)

"Két különböző karakter, két világlátás, egy térbe
szorítva. Próbálják elütni az időt. Közben pedig sokmin-
dent megtudunk róluk, álmaikról, rémálmaikról. Rálátá-
sunk lesz kínjaikra. Parádés előadás, teli humorral, szójá-
tékkal, félreértéssel, élettel. Kéne ilyenből még több tu-
cat!" (szinhaz.hu)

"Kevés izgalmasabb dolog létezik annál, mint mikor
egy matematikusból lett táncos-koreográfus prózai szín-
darabot rendez. (... ) A nézőröhögtető szándékkal direkt
felvezetett, majd harsányan eldurrantott poénok a mély
értelmű beszólásokkal arányos elegyet létrehozva, lendü-
letesen keverednek. A darab szimbolikája egyértelmű: a
két, a nézőből együttérzést kiváltó kedves lúzer úgy ver-
gődik az egészségügyi rendszer áttekinthetetlen gépeze-
tében, mint mi magunk vagy bármely "egészséges" em-
bertársunk az élet sűrűjében."

(Kutszegi Csaba: Feküdj le komédia, Színház, 2006.
május)

Af előadás a 2006. évi Szegedi Altematív Színházi
Szemlén a BESZT (Befogadó Színházak Társulása) díját
nyerte el.

Rendező: Szabó Réka

Alkotótársak: Peer Krisztián, Regős János és a
szereplők

Szereplők: Gőz István, Kövesdi László
Díszlet, fény: Szirtes Attila
Támogatók: Ll Független Táncművészek Tár-

sulása, NKA, NKÖM, MSZSZ EJI
Színész Jogdíj Bizottság, Marland
Kft, tancelet. hu, szinhaz. hu

Médiatámogató: Pesti Est Súgó
Kooprodukciós partner: Szkéné

További információ: www. tunete ttes. hu

Rö ̂ GYB^BA
múltja, jelene... és jövője?!

Kiállítás és kapcsolódó programsorozcrt

1 A KIÁLLÍTÁS TEMATIKÁJA
I. A baba és az ember

Rövid, fotókkal, leírásokkal, tárgyi emlékekkel il-
' j lusztrált összeállítás

- A kultikus babától a robotig
Történeti áttekintés az őskortól napjainkig

" -i-foJfcdáIfeozuni-jbabáfefeaJmaiéJefűníben?
(kirakati baba, orvosi baba, díszbaba, báb, játék-
baba)

II. A ron baba készítés történeti áttekíntése
Rövid, íotókkal, leírásokkal, tárgyi emlékekkel il-
lusztrált összeállítás
- Első próbálkozások a textíl felhasználásávcd

- íalusi rongybabák
- textil és egyéb anyagok kombinációja
A rongybaba készítés művészei

; j - Kaethe Kruse
- Margarete Steiff

; j - Elena Scavini/Lenci
, I - Kovács Jánosné/Maríka

1 III. Bon babák tár i bemutató ké felírásokkal
utalásokkal
- viseletes rongybabák.
-}áté]sbabák

ii -kaTakterésfantázlababákOiazaiéskűlföldlalko-
tások)

; A KAPCSOLÓDÓ, ígény szerínt rendelhető PHOG-
HAMOK

I. Unnepélyes megnyitó, meghívott vendégeikel,
tombolával

n. Pedagógusoknak
-A baba, mint a szerepjátszás eszköze (Előadás

r meghívott előadóval)
- A baba és a babakészítés a pszichés zavarok ke-

zelésében /Előadás meghívott előadóvalf

m. Szülőbiek/Műhelyfoglcúkozások
,' - Babaarcú, mosható, íésülhetö textilbaba készítése

;Í -d6óra)
- Egyszerű rongybaba készítése (5 óra)

; JV. Gyermeíeíneí /Játszóházi íoglalkozások

j -Berendezett játszósarok babákkal, bútorokkal,
babaruhákkal

! - Korcsoportonkénti babakészítés, 1-2 órás foglal-
kozás

- Babaruha szabás-varrás

V. AkiáUítászárása

- Arusítós a kiállításon szereplő készítők alkotásai-
I ból

- Babaszépségverseny (önálló programként is, a látoga-
i tókjátékbabáival)
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A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola híreí
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9 tanulócsoporttal, 209 tanulóval megkezdtük a
2008/2009-es tanévet.

Nyáron történt

Gógl Réka és Perge Kitti 5. osztályos tanulók be
számolója az egyik nyári táborunkról:

Balatonlelle

Iden nyáron az iskola alsó tagozatával Balatonlel-
lére mentünk táborozni. Sajnos az idöjárás nem olyan
volt, mint ahogy szerettük volna

Amikor elindult a busz nagy volt az izgatottság. Mi-
kor elértük Balatonlellét. kicsit eltévedtünk, de az egyik
fiú tudta az utat a szállodához. A szobaink nagyon ott-
honosak voltak. A Balatonban is fürödtünk, bár hideg
volt a víz. Voltunk cirkuszban - nagy élmény volt - talán
meg a Fövárosi Nagycirkusz előadásánál is jobban él-
veztük. Nagyon tetszett, amikor a bohóc kihivott a kö-
zönsegből egy bácsit, akivel aztán mindig kitolt. Haza-
felé kicsit szétszéledt a társaság, de végül mindenki ha-
zatalált. A rossz idő miatt egyik nap uszodába mentünk,
ahol végre mindenki tudott úszni. Ellátogattunk az Afri-
ka Múzeumba is, ahot sok érdekességet láttunk, példá-
ul egy hatalmas hím oroszlán kiterített bundáját. Talán
utolsó nap történt, hogy elmentünk kisvonatozni. Az
egyik emelkedőn ki kellett szállnunk, hogy föl tudjon
menni a vonat. Utolsó nap elmentünk egy élményfürdő-
be, ahol volt csúszda, és kaptunk fagylaltot is. Aznap
fürödtünk utoljára a Balatonban.

Reméijük, jövőre is ilyen jól fogjuk érezni magunkat
a nyári táborban.

N ári zenei tábor

A zeneiskolások immár hatodik alkalommal utaz-
tak Gyűrűfűre Szénási Mónika, Kiss Dávid és Peltzer
Ferenc tanárok kíséretében.

A tábor 'akóinak idén is rengeteg élményben volt
részük. Igyekeztünk gondoskodni róla, hogy egy per-
cig se unatkozzon senki. Jó lenne, ha azt írhatnám,
hogy mindenki reggeltől estig gyakorolt és zeneórákon
vett részt, de ez persze nem így volt. A mindennapi ze-
nei vetélkedő, a lovaglás, az íjászat, az éjszakai túra, a
strandolás, valamint az éjszakába nyúló tábortűznél va-
ló ücsörgés és viccmesélés miatt nem volt sok idő a
gyakorlásra. Persze azért mindenki a tőle telhető legna-
gyobb szorgalomma; készült az utolsó esti koncertre,
amit tanárok, diákok közös erővei hoztak össze. Sokak
örömére nemcsak a helyi és környékbeli családok, ha-
nem saját rokonaink is felkerekedtek, hogy eljöjjenek
és meghaltgassák, mit tud összemuzsikálni 12 gyerek
és 3 tanár úgy, hogy a hangszerek egész nyáron a
strandon. pihentek.

Olyannyira nagy sikere volt a hangversenyünknek,
hogy búcsúzáskor vendéglátónk elmondta, a koncert
óta folyton az utolsó szám, a közösen előadott samba
jár a fejében.

Szeptember és október hónapban
megtartott programjaink

Erdei Nap
Szeptember 29-én a Pedagógiai Programunkba

foglaltak szerint megtartottuk szokásos évi Erdei Na-
punkat. Ennek a programnak a célja, hogy a tanulók
közvetlenül ismerkedjenek a természettel, lakókörnye-
zetükkel, és kirándulás közben játékos és didaktikus
feladatokat végezzenek el, ezek segítségével bővítsék
ismereteiket.

Az Erdei Nap programja évfolyamonként:

1. o. Kálváriadomb: Ismerkedés az élővilággal
2. o. Kövesbérc: Ismerkedés az élővilággal
3. o. Háziréti-tó: A vízpart élővilágának vizsgálata
4. o. A község nevezetességeinek felkeresése
5. o. Tanulmányrajz készítése a műemlékekről
6. o. A környék természetes növénytakarójának ta-

nulmányozása
7. o. Az "Egri Vár" körül megtalálhat növény- és ál-

latvilág rendszerezése
8. o. Riport és számítógépes prezentáció készíté-

se a falu életéről

A Népmese Napja

Szeptember 30-át a Magyar Olvasástársaság a
nagy meseíró, Benedek Elek születésnapja iránti tisz-
telgésként a Népmese Napjává nyilvánította.

Ebben az évben először hagyományteremtő szán-
dékkal mi is megemlékeztünk errőj a napról.

A játékos feladatok a következők voltak:
1. Mese, amelyhez új befejezést kellett kitalálni.

Cím: Jakab és a zab
2. "Kedvenc mesehősöm" címmel illusztrációt le-

hetett készíteni. A kész munkákból kiállítást ren-
deztünk az iskolában.

3. Népmese TOTO kitöltésével a gyerekek meg-
tudhatták, hogy ki mennyire jártas a mesék vilá-
gában.

Nem utolsó sorban mesélés szőtte át az egész na-
pot.

Jávor Csaba bácsi ízes mesemondásával kezdő-
dött a mesék birodalmába való utazás, majd a na-
gyobb gyerekek olvastak föl mesét a kisebbeknek.

Reméljük, ez a nap kedvet csinált a további mese-
olvasáshoz, mesehallgatáshoz, sőt a meseíráshoz raj-
zoláshoz is!

Zenei Világnap
Október 1-jén rendhagyó koncertnek adott helye.

a pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház.
A zeneiskola a Zene Világnapja alkalmából rende-

zett koncertjén ezúttal nem a zeneiskola növendékei,
hanem tanárai muzsikáltak, a műsort pedig a gyerekek
vezették. A koncertet az iskola új igazgatója, Barnás Ist-
ván nyitotta meg ünnepi beszédével. A hangverseny
igen változatos volt. A különféle hangszereken, a klasz-
szikus zenétől a jazz-en át, a fél-elektronikus zenéig kü-
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lönböző stílusú darabok szólaltak meg. A koncert sike-
rét a telt ház és a közönség elismerő tapsa és dicsérő
szavai bizonyítják. A tanári kar nem titkolt szándéka,
hogy ezentúl minden évben muzsikálnak majd tanítvá-
nyaiknak és szüleiknek, ezzel hagyományt teremtve.

Városismereti Nap

Október 9-én városismereti napot tartottunk. En-
nek a napnak a célja a közelünkben lévő főváros meg-
ismerése. Minden évfolyam más nevezetes budapesti
helyszínre látogat. Igy nyolc év alatt a hozzánk járó
gyerekek megismerkednek a főváros legfontosabb ne-
vezetességeivel.

A városismereti nap helyszínei:
1. o. Margit-sziget
2. o. Fővárosi Allat- és Növénykert
3. o. Gellérthegy
4. o. Városliget
5. o. Aquincum (múzeumlátogatás)
6. o. Hősök tere, Szépművészeti Múzeum
7. o. Nemzeti Múzeum (ismerkedés az 1848-as

forradalom helyszíneivel)
8. o. a Budai Várnegyed és a Nemzeti Galéria.

Papírgyűjtés
Az őszi papírgyűjtést október 20-21-én tartottuk

meg. Ezzel is szeretnénk hpzzájárulni környezetünk vé-
delméhez és a környezettudatos gondolkodásra neve-
léshez.

Fogászati vetélkedö: október 15-én délután az al-
só tagozatosok játékos fogászati vetélkedőn vehettek
részt.

"Terülj-terülj asztalkám" csoportos ételkészítési
és terítési verseny volt október 20-án délután. A 4-5 fős
csoportoknak minél egészségesebb, finomabb és
gusztusosabb hidegtálakat (salátákat, szendvicseket)
kellett készíteniük es tálalniuk. Ezen a délutánon garan-
táltan minden résztvevő és érdeklődő jóllakott.

Megemlékezés október 23-áról
Október 22-én közös iskotai megemlékezést tartot-

tunk a nemzeti ünnepünk alkalmából. A színvonatas mű-
sort a 7. osztályosok biztosították Sztancsik Katalin ma-
gyartanárnő segítségével.

Sport

Iskolai pingpong verseny volt szeptember 24-én a
felső tagozatosok számára.

A helyezettek:
1. Reiter Bence
2. Busa Barnabás
3. Gyimesi Domonkos
Ugyanezen a napon az alsó tagozatosok labdarúgó

mérkőzésen vehettek részt.

Tanár-diák kézilabdameccset játszottunk október 2-
án. Az eredmény: 11 :8 lett a diákok javára, a tanárok
nagy bánatára.

Novemberi és decemberi

programjain^:

November 11-én, 18 órakor Márton-napi lampionos
felvonuiást tartunk. Gyülekezés az iskola udvarán!

November 11-13 között az iskolában nyílt órákat tar-
tunk. Az előre meghirdetett tanórákat megtekinthetik a
gyermekek hozzátartozói.

November 28-án 17 órától András-napi jótékonysá-
gi bátt tartunk a művelődési házban. A belépő- és támo-
gatójegyekből befolyó összeg a Nebuló-alapítványt gaz-
dagítja. Fellépnek az iskola tanulói, és talán az idén is
lesz még vatami meglepetés a már megszokott táncház
és kézműves foglalkozás mellett!

Minden érdeklödőt szeretettel várunk a programjain-
kon!

Kreatíf foglalkozások tísmamátaak, aiiyutótaak és üa^initmáküak
^ek kéwffességiM f8ym Mm-
essk f^ssásrs eBíabms MwMwti
toN^ hanem etír w&yésa, ért&ek-

wd, Mtw^w jéí^k balbfMsM Á
fsSeBwtőek <a eyes orsságok, vtdé-
fcrifc k^i eéwséssi, < ron^bah&k
sawrihw sserte a vSágwi kSskeéwl-
tek wisiik és msmdtak miipjamkm
fs, fmwí tós^sSk swwi faBtasz-

náSwtósk a hSztsirtásban ̂ fe^te-
tó SSW^ ̂ s téxíSmwaMlwk. Mtsz-

sseMpwt^éiwl fiiaimóyák
a fcemé^es^ fSUl, ve^ a sérSléÍee-
fíyebh papmwsébél pffrce-

s korai wWhen a j^v
essMstti ÍMMÍ ^éwyét M

Az ipari fsrmeMs keinMésével ez
sokssor háttéríae szowií, mém aswi-
&OT tö  orsssgben is w essaB^yslt
fssdveü hffbbffévá váh, eméfywk ey-

<2 ̂ W > te^gt <>|w! eiemek,
tsrtoxéiwk ff&rtásfW,

gmefyeic sz a9wtó htí-
A réssztwvék s bUmisrg. közös

nwfMtköéás Sörán me^swrked-

mk ̂  eyswS, bt&smrw, Jfe 

^^fof&ssM, amefyektí sztán tí-
ki ̂ á% és ké!s8^essége SZWM tö-
vtítbf^iesxlhet.

A Mw csupán étiö-
p> Ss aSwtó terfw>
yém<( ez ^ sem ma.-

A 4s3 érfts fegWfcwásofc egy-
mésra épSkiek, a hel^Aea oaia-
eten eszte iwdeUsezégre áll.

10 f8 jetetítezése itt
hel^ea PUsborosléiaoR mtö^sw-
veméalk eg^ fiy  twUysaaot.

Jeterttaaí a tóray^tárbaa: 336-
377-es tetefoma tehet. A taafb-
tyawd|a5000M6.
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A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei

9 tanulócsoporttal, 209 tanulóval megkezdtük a
2008/2009-es tanévet.

Nyáron történt

Gógl Réka és Perge Kitti 5. osztályos tanulók be-
számolója az egyik nyári táborunkrói:

Balatonlelle

Idén nyáron az iskola alsó tagozatával Balatonlel-
lére mentünk táborozni. Sajnos az időjárás nem olyan
volt, mint ahogy szerettük volna.

Amikor elindult a busz nagy volt az izgatottság. Mi-
kor elértük Balatonlellét, kicsit eltévedtünk, de az egyik
fiú tudta az utat a szállodához. A szobáink nagyon ott-
honosak voltak. A Balatonban is fürödtünk, bár hideg
volt a víz. Voltunk cirkuszban - nagy élmény volt - talán
még a Fővárosi Nagycirkusz előadásánál is jobban él-
veztük. Nagyon tetszett, amikor a bohóc kihívott a kö-
zönségből egy bácsit, akivel aztán mindig kitolt. Haza-
felé kicsit szétszéledt a társaság, de végül mindenki ha-
zatalált. A rossz idő miatt egyik nap uszodába mentünk,
ahol végre mindenki tudott úszni. Ellátogattunk az Afri-
ka Múzeumba is, ahol sok érdekességet láttunk, példá-
ul egy hatalmas hím oroszlán kiterített bundáját. Talán
utolsó nap történt, hogy elmentünk kisvonatozni. Az
egyik emelkedőn ki kellett szállnunk, hogy föl tudjon
menni a vonat. Utolsó nap elmentünk egy élményfürdö-
be, ahol volt csúszda, és kaptunk fagylaltot is. Aznap
fürödtünk utoljára a Balatonban.

Reméljük, jövőre is ityen jól fogjuk érezni magunkat
a nyári táborban.

N ári zenei tábor

A zeneiskolások immár hatodik alkalommal utaz-
tak Gyűrűfűre Szénási Mónika, Kiss Dávid és Peltzer
Ferenc tanárok kíséretében.

A tábor !akóinak idén is rengeteg élményben volt
részük. Igyekeztünk gondoskodni róla, hogy egy per-
cig se unatkozzon senki. Jó lenne, ha azt írhatnám,
hogy mindenki reggeltől estig gyakorolt és zeneórákon
vett részt, de ez persze nem így volt. A mindennapi ze-
nei vetélkedő, a lovaglás, az íjászat, az éjszakai túra, a
strandolás, valamint az éjszakába nyúló tábortűznél va-
ló ücsörgés és viccmesélés miatt nem volt sok idő a
gyakorlásra. Persze azért mindenki a tőle telhetö legna-
gyobb szorgalommal készült az utolsó esti koncertre,
amit tanárok, diákok közös erővel hoztak össze. Sokak
örömére nemcsak a helyi és környékbeli családok, ha-
nem saját rokonaink is felkerekedtek, hogy eljöjjenek
és meghallgassák, mit tud összemuzsikálni 12 gyerek
és 3 tanár úgy, hogy a hangszerek egész nyáron a
strandon. pihentek.

Olyannyira nagy sikere volt a hangversenyünknek,
hogy búcsúzáskor vendéglátónk elmondta, a koncert
óta folyton az utolsó szám, a közösen előadott samba
jár a fejében.

Szeptember és október hónapban
megtartott programjaink

Erdei Nap
Szeptember 29-én a Pedagógiai Programunkba

foglaltak szerint megtartottuk szokásos évi Erdei Na-
punkat. Ennek a programnak a célja, hogy a tanulók
közvetlenül ismerkedjenek a természettel, lakókörnye-
zetükkel, és kirándulás közben játékos és didaktikus
feladatokat végezzenek el, ezek segítségével bővítsék
ismereteiket.

Az Erdei Nap programja évfolyamonként:

1. o. Kálváriadomb: Ismerkedés az élővilággal
2. o. Kövesbérc: Ismerkedés az élővilággal
3. o. Háziréti-tó: A vízpart élővilágának vizsgálata
4. o. A község nevezetességeinek felkeresése
5. o. Tanulmányrajz készítése a műemlékekről
6. o. A környék természetes növénytakarójának ta-

nulmányozása
7. o. Az "Egri Vár" körül megtalálhat növény- és ál-

latvilág rendszerezése
8. o. Riport és számítógépes prezentáció készíté-

se a falu életéről

A Népmese Napja

Szeptember 30-át a Magyar Olvasástársaság a
nagy meseíró, Benedek Elek születésnapja iránti tisz-
telgésként a Népmese Napjává nyilvánította.

Ebben az évben először hagyományteremtö szán-
dékkal mi is megemlékeztünk erről a napról.

A játékos feladatok a következők voltak:
1. Mese, amelyhez új befejezést kellett kitalálni.

Cím: Jakab és a zab
2. "Kedvenc mesehősöm" címmel illusztrációt le-

hetett készíteni. A kész munkákból kiállítást ren-
deztünk az iskolában.

3. Népmese TOTO kitöltésével a gyerekek meg-
tudhatták, hogy ki mennyire jártas a mesék vilá-
gában.

Nem utolsó sorban mesélés szőtte át az egész na-
pot.

Jávor Csaba bácsi ízes mesemondásával kezdő-
dött a mesék birodalmába való utazás, majd a na-
gyobb gyerekek olvastak föl mesét a kisebbeknek.

Reméljük, ez a nap kedvet csinált a további mese-
olvasáshoz, mesehallgatáshoz, sőt a meseíráshoz, raj-
zoláshoz is!

Zenei Világnap
Október 1-jén rendhagyó koncertnek adott helyet

a pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház.
A zeneiskola a Zene Világnapja alkalmából rende-

zstt koncertjén ezúttal nem a zeneiskola növendékei,
hanem tanárai muzsikáltak, a műsort pedig a gyerekek
vezették. A koncertet az iskola új igazgatója, Barnás Ist-
ván nyitotta meg ünnepi beszédével. A hangverseny
igen változatos volt. A különféle hangszereken, a klasz-
szikus zenétől a jazz-en át, a fél-elektronikus zenéig :?ü-
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lönböző stílusú darabok szólaltak meg. A koncert sike-
rét a telt ház és a közönség elismerö tapsa és dicsérő
szavai bizonyítják. A tanári kar nem titkolt szándéka,
hogy ezentúl minden évben muzsikálnak majd tanítvá-
nyaiknak és szüleiknek, ezzel hagyományt teremtve.

Városismereti Nap

Október 9-én városismereti napot tartottunk. En-
nek a napnak a célja a közelünkben lévő főváros meg-
ismerése. Minden évfolyam más nevezetes budapesti
hetyszínre látogat. Igy nyolc év alatt a hozzánk járó
gyerekek megismerkednek a főváros legfontosabb ne-
vezetességeivel.

A városismereti nap helyszínei:
1. o. Margit-sziget
2. o. Fővárosi Allat- és Növénykert
3. o. Gellérthegy
4. o. Városliget
5. o. Aquincum (múzeumlátogatás)
6. o. Hősök tere, Szépművészeti Múzeum
7. o. Nemzeti Múzeum (ismerkedés az 1848-as

forradalom helyszíneivel)
8. o. a Budai Várnegyed és a Nemzeti Galéria.

Papírgyűjtés
Az őszi papírgyűjtést október 20-21-én tartottuk

meg. Ezzel is szeretnénk hpzzájárulni környezetünk vé-
delméhez és a környezettudatos gondolkodásra neve-
léshez.

Fogászati vetélkedő: október 15-én délután az al-
só tagozatosok játékos fogászati vetélkedőn vehettek
részt.

"Terülj-terülj asztalkám" csoportos ételkészítési
és terítési verseny volt október 20-án délután. A 4-5 fős
csoportoknak minél egészségesebb, finomabb és
gusztusosabb hidegtálakat (salátákat, szendvicseket)
kellett készíteniük és tálalniuk. Ezen a délutánon garan-
táltan minden résztvevő és érdeklődő jótlakott.

Megemlékezés október 23-áról
Október 22-én közös iskolai megemlékezést tartot-

tunk a nemzeti ünnepünk alkalmából. A színvonatas mű-
sort a 7. osztályosok biztosították Sztancsik Katalin ma-
gyartanárnő segítségével.

Sport

tskolai pingpong verseny volt szeptember 24-én a
felső tagozatosok számára.

A helyezettek:
1. Reiter Bence
2. Busa Barnabás
3. Gyimesi Domonkos
Ugyanezen a napon az alsó tagozatosok labdarúgó

mérkőzésen vehettek részt.

Tanár-diák kézilabdameccset játszottunk október 2-
án. Az eredmény: 11 :8 lett a diákok javára, a tanárok
nagy bánatára.

Novemberi és decemberi

programjainK:

November 11-én, 18 órakor Márton-napi lampionos
felvonulást tartunk. Gyülekezés az iskola udvarán!

November 11-13 között az iskolában nyílt órákat tar-
tunk. Az előre meghirdetett tanórákat megtekinthetik a
gyermekek hozzátartozói.

November 28-án 17 órától András-napi jótékonysá-
gi bált tartunk a művelődési házban. A belépő- és támo-
gatójegyekből befolyó összeg a Nebuló-alapítványt gaz-
dagítja. Fellépnek az iskola tanulói, és talán az idén is
lesz még valami meglepetés a már megszokott táncház
és kézműves foglalkozás mellett!

Minden érdeklödöt szeretettel várunk a programjain-
kon!

Krealív ft)glalkozások tísmamábiak, aüyukátaiak és

yek ktí^eu^étS ft^DM fwa-

 

sek jáíssásra. ftikaimss SMsteStefS
Műk, kmem skár müvésn é^kek'

A feSk&sznóit slítpsny^ykbss
ftleSMőek ea wszQgok viáé-
Mr hefyi aóoUséyi, s fw^abÁk

w e9yef wofé'm werte a vS^m. fóSfoáW-
6 köMtíStíwi a gymm^ ̂ . tek wltak és mamátok M^ínkm
etíWtiWi^yteté^Mtt^tö. ^ ^^ swmfeSwz-

As. ywi tefmeMs bemdiMsávMex ftt@Mósk a hsztartásb&n ei^wd -
sokíssor ItáttMe sssewh, méw wem- ló gWfá és textSmwaéekok. Mtsz-
bwi tö  wsxáftett is 6Z osssu^s. szempwt^ából fSÍShitóyák
ksdwtt hM^évá váSt, emefywk <gy- & keméf^M ftösM, NR? a séríMee-
re m^sabb fffkom tortési ő ykwtí- ryebk papówwaMl aSeíve pwce-

WMÍ^SC w. ^Bcoíó kSl-
A í-ésssvevék a khfbszerű kWs

mwWkoóás sor&n me^wwfxd-

n^fe ^ eymm, Mmaiw, jisW^-

di^^aswvai ame^ekst aztwi fá-
ki heéw é& tízS^essége szeríM to-
vSbí^Íeszíhet.

A &<fa estípáti átís-
y$ és keóM
^myel, az íyy sem ms-

A 4x3 árás fegltoiteiEásA egy-
m&sxa épStaek, a kelp>w mn-

10 fo jeiw&egése R86téti itt
helybea PUsboro^nőR aegaef-
vezoéaÉ eg^ B5%a taslofywiot.

Jeleiiitfeeai a icöiiiyvtárbaa: 336-
377-es teteft>oa lehet. A
^Wi<^St5WQWK.
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A nyári gyakorlatot folytatva szeptem-
ber hónapban is majdnem minden nap
nyitva tartott klubunk.

Nyitva tartásunk az iskolakezdés
miatt kicsit módosult: Minden nap 16-
18 óráig, a gyermekek igényei szerin
idonként tovább maradunk.

Továbbra is önkénteseink áldozatos
segítségének köszönhetjük folyamatos
muködésünket. Szeretném megköszönni
nekik, hogy idejüket és energiájukat ál-
dozták ránk!

Segítőink szeptember hónapban:
Omar Saad, Csuti Krisztina, Jenei
Gyöngyi, dr. Csányi Márta, Sükösd Ist-
vdn, PéterZsuzsa, Szecsányi Ber-talanné
Eszter védőnő, Szabóné Ludasi Eva.

A pincében elkészült a lépcső, várjuk
mindazokjelentkezését, akik szeretnének
rendezvényt, koncertet tartani. A lépcsö
felújítását Paksi Imre, Omar Saad és
'Sükösd István végezte. A kertet szeret-
nénk jövő nyárra rendezett, pihenésre,
"portolásra alkalmas állapotba hozni.

Kőszegi Dávid bátyja javította a CD
lejátszónkat.

Tarjányi Szabolcs és Cserényi Peter
felajánlásával nemsokára weboldalun-
kat is olvashatják.

Élelmiszeradományokat kapunk fo-
lyamatosan a Szent Mónika Imaközös-
ség egyes tagjaitól, de várjuk mások je-
lentkezését 'is, mert önkénteseink nem
tudják biztosüani minden napra a gyere-
kek uzsonnáját. Szükségünk lenne to-
vábbá egy szemetes vödörre, nagy teljesít-
ményü porszívóra, takarókra, és min-
denféle tisztítószert és eszközt szívesen
fogadunk. Pénzt gyűjtünk a termek festé-
sére is.

Újabb számítógépet kaptunk Laki
Gábortól, ezzel már három gép áll a gye-
rekek rendelkezésére, egy pedig a felnőt-
teké.

Az intemet bekötést és a biztonságos
böngészés programot köszönjük Papp
Róbertnek.

A polgárőrség használatra adott ne-
künkmég egyping-pong asztalt.

Váradi Valitól gyöngyöt kaptunk.
Négy rendkívüli programunk volt az

elmúlt időszakban. 2008.09. 12-n a Par-
lamentben voltunk látogatni a gyerekek-
kel. A programot szervezte és érdekes in-
formációkkal, ismeretekkel szolgált ne-
künk a kömyező épületekről is Jenei
Gyöngyi.

2008. 09. 13-n az Egri csillagok ren-
dezvényen elsősegélynyújtó sátorral vol-
tunkjelen. Az ügyeletet biztosították Fe-
hér Eszter doktomő mellett Szecsányi
Bertalanné, Omar Saad, Sükösd István
és Klinger Magdolna.

2008. 09. 27-n Csányi Márta és a nagy-
családosok szer^ezésében cserebere-bör-
ze, bolhapiac volt a klub udvarán. Kö-

//

Pllisbtiposjsnö Ifjáságaért AlapitvSny

szönjük az anyukáknak a sokfinom sü-
teményt és azt, hogy teljes bevételüket az
alapítvány támogatására fordították. Ezt
a rendezvényt szeretnénk két havonta
megrendezni, a következő alkalmat ka-
rácsony előtt szervezzük.

2008. 09. 28-n a moziünnep alkalmá-
ból moziba mentünk a gyerekekkel. Kísé-
rők: Csuti Krísztina, Klinger Magdolna

Beindultak rendszeres programjaink:
Kedden délelőttönként 10-11-ig Csiri-

biri -tornát tart Szabados Enikő 1-3 éve-
seknek. Az első két alkalom nagyon sike-
res volt, továbbra is várjuk a kisbabás
anyukákat!

Kedden délutánonként Grülling Zsu-
zsanna Tündértáncot indít 5-6-ig óvodás

Az első közös buli bevételei:

és 4-5-ig kisiskolás korosztálynak. Nagy
örömünkre szolgált, hogy régi "tanítvá-
nyai" eljöttek hozzá újra.

Gutiné Sólyom Nikoletta óvónő, az
egyik családi napközi vezetője a 2-5 éves
korosztályt várja - zenével, mesével, ver-
sekkel és sok mozgással - október 16-tól,
csütörtökönként ',2 5- ',2 6-ig.

Szerdán esténként 7 órától OváriAn-
na írónővel beszélgetünk az életről,
egészséges döntéseinkről, aggodalmaink-
ról, kommunikációs nehézségekről és
még sok érdekes témáról. A program ok-
tóber 22-én indul. Október 18-án megint
Jövő Jenő bulit rendezünk. Aki szeret
táncolni, zenét hallgatni, beszélgetni, jöj-
jön el hozzánk! Ezúttal DJ szolgáltatja a
zenét.

Október 24-én délután 4-től Jávor
Csaba és az Error zenekar, 6-tól pedig a
Narrow miss együttes tart koncertet a
pincében. A banda tagjai: Bánki Lé-
nárd, Zsapka Martin, Jász Gergely és
Richter Ambrus. Ok szerepeltek nagy si-
kerrel klubnyitó kertipartinkon is.

Továbbra is várjuk a lelkes segítoket,
klubunk állandó tagjai pedig a gyereke-
ket, mert velük együtt és az o elképzelése-
ik alapján szeretnénk alakítani a progra-
mokat!

Az alapítvány pénzügyei a következő-
képpen alakultak:

belépő: 5. 000 Ft
büfé: 7. 560 Ft

összesen: 12. 560 Ft
A második Jövő Jenő buli bevételei: belépo: 7. 000 Ft

büfé: 4. 440 Ft
összesen. 11. 440 Ft

Pénzfelvétel azAlapítvány bankszámlájáról: 2008. 09. 11-én: 30. 000 Ft
A felvett pénzből vásárolt tételek:
2008.09. 12-én: Ételek és italok a parlament látogatáshoz
és a szombati Egri csillagok rendezvényre: 11-162 Ft
Útiköltségek a parlament látogatáson: ^_^7^ ̂ Í

Keszpénz maradtösszesen: 7. 163 Ft
2008. 09. 12-én átutalás a bankszámláról (a sárga csekkek költsége): 3. 480 Ft
2008.09. 13-án adott ásványvizekért támogatás: 7. 900 Ft
2008. 09. 13-án kivét a 2008. 08. 09-én betett kölcsönből: 1. 876 Ft
2008. 09. 27-én kiadás: 4. 602 Ft
2008.09. 27-én bevétel: 19-600 Ft
2008.09. 28-án kiadás: 8. 820 Ft

Üzenetet küldhetnek nekünk a jovo-
jeno@gmail. com e-mail-címre.

Pénzbeli támogatásra továbbra is nagy
szükségünk van és köszönettel fogadunk
kisebb összegü adományokat is. Sárga
csekket is tudunk adni a befizetéshez.

Címünk: 2097 Pilisborosjenő, Iskola
u. 2.

GYERTEKA KLUBBA, RENDEZ-
VÉNYEINKET FIGYELJETEK A
PLAKÁTOKON!!!

Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök

Székhely: Pilisborosjenő 2097 Bu-
dai út 82.

Alapító okirat: 2008. II. 5.
Telefon: 26-336-144,

06-70-269-89-50
Közhasznú alapítvány végzés: Pest

megyei bíróság 13PK 60072/2008/4
E-mail: jovoieno(R(lmail. com
Nyilvántartási szám: AM. 3056
Számlaszám:65700093-10135804

Jogerös: 2008 VI. 12
Adószám: 18721261-1-13
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alambos Ferenc epizódja
Otéves hivafalos kikuldetése Egyiptomban

(1968-1972)

Községünk egyik lakója családjával együtt öt évet töltött hivatalosan
Egyiptomban. Bejárta egész Egyiptomot Alexandriatól-Asszuanig, a Magyar
AŰam által értékesített Nflusi tolóhajók átadását végezte. Több százszor ]ést a
Kheopsz-Khefren-Mykermus Piramisoknál, azok lábánál fekszik a híres Szfinx.
A tínüéte alatt többször látta a Pü-amisoknál a Hang és Fényjátékokat, melyek
éjszakai előadások voltak, narrátorok bemondásaival színezve. Az előadások
arab, angol és német nyelven hangzottak el, melyet lejegyzett. Ez az emlék 40
éve porosodüí szekrényében, ezért úgy gondolta, hogy megosztja Onökkel ezt a
csodálatos történetet a helyi újságban, folytatólagos közlésben.

Hang- és fényjáték
(Gízai piramisok)

A Szfinx meséli el nekünk Egyiptom
történelmét, a csodálatos színes fények
és a magával ragadó zene felejthetetlen
előadásálian.

Zenei nyitány -
A piramisok és a templomok lassan kék
fénylien jeleniiek meg.
Narrátor -
A világ leghíresebb, legmesésebb helyé-
re jöttek ma el. Az éjszaka függönye rö-
videsen felemelkedik azon a színpadon,
ahol a civilizáció drámájajátszódott le. A
sivatag hangja keresztül szeli a százado-
kat.

Szfiox-

E u minden reggel látom a "Napistent."
amikor felkel a Nílus távoli partjain. El-
ső sugai'a az én arcomat éri, s ötezer év
óta láttam miden napkeltét, amely em-
ber csak elkezdhet. Láttam Egyiptom
történetét is. En vagyok a Fáraó kíséró'-
je, maga a Fáraó. Az elmúlt korokban,
csodálóim, sok nevet'adtak nekem.

Hangok-
O "Harmahisz"! Te vag^' életem védel-
mezoje. Hórusz védj meg! "A sivatag
Ura!" "Az örökkévalóságfejedelme!"

Szfmx-
Végleges nevemet a uagy görög utazótól
a történelem atyjától Hérodotosztól
kaptam. O nevezett Szfinxnek.

Narrátor -
A civilizáció szigetei a barbárság óceán-
ján és a Szfínx ötezer éven keresztül
látta a szigeteket. E hegyek lábánái az
ember parán^vá, jelentéktelenné válik.
Es mégis az ember építette e hatalmas
emlékműveket, és a fáraók síremlékei
századokon keresztül leg}rőzték az időt.

I. Nan-átor -
Ez Kheopsz sírja (IV dinasztia), aki
4-500 éwel ezelőtt azért építette magá-
nak a piramist, hogy megmentse magát
az elmúlástól. 147 méter magas! Alap-
területén elférne a Római Szent Péter
Bazilika, Firenze és Milánó' katedráli-
sai, a Londoni Westminster Alibey és a
Szent Pál Bazilika. Kheopsz hűséges
munkatársai 3 milliót követ halmoztak
egymásra, melyek közül némelyeik 30
tonnát nyom. Középen helyezték el a fá-
raó sírkamráját.

I. Narrátor -
A piramisok lábához építették aszikla-
templomot, és ott, helyezték el Kheopsz
bárkáit, amelyeken folytathatja utazását,
az éjszaka birodalmában, az örökkéva-
lóság felé. Ez Khefren piramisa.

Khéfren iránti tiszteletből saját pirami-
sát kisebbre építette 142 méter magas
és a csúcsán látható tükörsima mészkő
burkolat eredetileg teljesen beborította
a pi ramist.

H. Narrátor-
Khefren arca sziklába örökítve maradt
ránk. Itt van előttünk Szfinx képében.
ffl. Nairátor-
E harmadik monumentális sír Myke-
rinusé, bár a legkisebb a három közötl,
de talán a legimpozánsabb.
IV. Narrátor-
Nagy volt és hatalmas Memphisz a fóvá-
ros, amely összekötötte Alsó- és Felső-
Egyiptomot.
HI. Narrátor -
Nagyok és hatalmasok voltak a fáraóik
is, akik a Nílus e nyugati partján épít-
keztek az örökkévalóság számára. Ami-
korra e célt elérték a IV. dinasztia össze-
omlott, de a piramisok ma is állnak.
I. Narrátor -
Három fáraó uralkodik itt ma is: Khe-
opsz, Khefren, Mykerinus! Bár szarko-
fágjaik iiresek, mindmáig nselik Alsó-,
és Felső-Egyiptom kett. ó's koronaját.
Amott a kis piramisokban iwigszanak
királynőik. Itt alusszák örök álmaikat az
udvarnokok, főpapok, építészek ..., ki-
ki az ó't megillető helyen.

Narrátor -
E halott városban, ahol csak a papok
őrizték a múmiák titkát - álljunk egy
síremlék mellé, ahol Kheopsz anyja és
százezrek álltak. Sem a szél, sem a ho-
mok, sem az évszázadok nem tudták el-
nyomni a sivatag hang'át.

Szfinx-
Tanúskodom atyám Kheopsz végakarata
mellett: dacolni az idők végtelenségéve)!
Láttam Antonius és Kleopátra elvonulá-
sát, Nagy Sándort, Caesar és Napóleon e,
lábaimnál időzött. Láttam a hódítók
becsvá^'ó halott leveleként örvénylő ál-
mait. Es a mottóm az arab közmondás:
"A világ féli az időt." - de az idő nem fé-
li a piramisokat.

(Az epizód folytatása a következő
szá'm.ban jelenik meg)
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ilisborosjenőert Alapítvány
Adószáma: 18660252-1-13
Számlaszáma: 11703006-20050973
A 2007-es évben az l%-ból 486. 000 Ft folyt be, mely a következőképpen

került felhasználásra:
Szabadidő park felújítási munkálataira: 120.000 Ft
Kevélyhegyi Tanösvény kisfüzet nyomdai munkái: 180.000 Ft
Karate szakosztály tábori támogatása: 60.000 Ft
Egészségvédő program: 60.000 Ft
Kosárlabdapálya szabadidő park területén: 66. 000 Ft

Osszesen: 486.000 Ft
Ezúton is köszönjük, hogy gondolt ránk!

V'árjuk továbbra is támogatását!
Mind az 1% felajánlását, vagy bármely dologi és anyagi egyéb felajánlást

A megMlult
w

Q

HAfiOÍMTOS, BARÁTSÁQOS
Öm" A PIUSBOROSJEfíŐ FŐ ŰT ̂A-BMi.

Itete^ meg a minőségi süteményeket, fogyasszon hozz^yk. s
italokat!

F^Q^EÉt, édesség-félék, desszertek, csokoládéte, ropogtaíni %riók,
kaphatók!

Itt megrendezheti gyermeke zsúrjait, baráti és üzletí összqö<AteN>

OWioni űnnepeléshez rendeyen nálunk tortát, süteményt, teifl
Re^ben süföM pogácsa, édes péksütemény rendelésre kajAatóS

Rendelés-félvétel: 06-50-550-6969

HYITVA-TARTÁS

Mfnden nap: 93o-193o

Pilisborosjenő, Fő út

Kínálatunk: tégla, cserép, szigetelő-anyagok, betonelemek,
cement, mész, homok, sóder, termőfötd, stb.

Gáz-cseretelep'
Konténeres és teljes körű szállítás, kedvezö áron!

Telefon: 06-30-9-342 838

'"?--- %.$a,

Römd hír
A tata h^éráfcaa lév@ sza

batíiáS jiarfe terUtetfe elN
saMt a ratebR-roi^en@ért Aia
ptvány R8BdlwEfeáteam 6
Katótar Sswss ytísaxmsster á
battialés taaogatásával eg?
Bfipályás tosérlatodapálya
Még a fcsitése vaaa fetyaiaat
baa> d& Eaár wwst toirtohtos
vRlA a iGiatalak. Kíriitík nitol
ftouUt vigytewi a pályára
Iwgy ai>él (dvftb s Ealnél t@|>
bai ji^tsritassaitafe i^jta

A FELNÖTTRENDELÉS
IDE.JE 2008. FEBRUÁR 1
JETOL MEGVÁLTOZOT1

Pilisborosjeno, Egészségház,
Fó' út 18.

H:
K:
Sz:
Cs:
p:

130ö_i800
Ogoo-1200

1600_i900
Ogoo-ilöo
0700-1100

Dr. Kovács Lever

Dr. Kovács Györ^
Dr. Kovács Lever

Dr. Kovács Lever

Dr. Kovács Lever

PILISBOROSJENŐ FŐ ÚT 2.
06-26-336-593, 06-30/98-49-678

pengo55@freemail. hu

SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYO
PAPÍR-ÍRÓSZER

TINTAPATRON, TONER TÖLTÉS
GARANCIÁVAL

EREDETI ÉS UTÁNGYÁRTOTT PATRONOI
MEGRENDELÉSRE

TOTÓ, LOTTÓ, KENÓ, TIPPMIX, PUTTÓ

ON-LINE MOBILFELTÖLTÉS

FILMELŐHÍVÁS . HIRLAP

RUMPOLD ZSÁKOK ÁRUSÍTASA
INGATLANIRODA

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK 7-12; 14-17 ÓRÁIG

SZOMBAT7-13ÖRÁIG
VASÁRNAP8-10ÓRÁIG

HIRM NDO

inuaosowi^ KozsÉR
ÖNKOWitíWKT WW>IX>S LAW

PBÍBÍ& N8<a&: A tíjm>e totSiet
tda és s^'Wtáai ntusNile: Réaaai Bt.



- -^
Wt9

'^
/

15. ÉVFOLYAM . 6. SZÁM 2008. NOVEMBER-DECEMBER'

sfen i kt s k!
évek után, 2009-ben sem csök-

kennek anyagi gondjaink. Családok, gyer-
mekek, idősek és faluközösségünk számá-
ra sem lesz könnyebb a közelgo Ujesztendő.

Ingerültek vagyunk a terhek súlya

Tettünk valamitjó szándékunk ellené-
ben? Vergődünk sérelmeink és értetlenség
szöuedékében ? A Karácsony: megbánás és
megbocsátás, vagyis szeretet.

Enyhülést lelkünkbol merítve remélhe-
tünk. Kutassuk és megleljük.

>SI akkor fogunk tudni örülni ésadni.

Ne higgye senki, hogy a boldogságot e
napon plázákban púpozott bevásárlókocsik
tartalmának halmai adják. A boldogság:
gyertyafény, apróság, amit csak lélektől-lé-
lekig az ajándékozó adhat az ajándéko-
zottnak. Aligha árulnak ilyesmit áruház-

December nem vásárlási csúcsszezon
kellene, hogy legyen.

A Karácsony melegének nincs köze
pénzhez, gazdagsághoz.

Beszélgessünk! Emlékeinkről, ta-
pasztalásról és érdeklődéssel figyelue az if-
júságra, új idők új mondandójára.

Születik az áhított Jövevény, Európa
keresztény kultúrája szerint a M.egváltó.

Bárki bármiben hisz, vagy nem hisz, ez
a nap mindenki számára a szeretet napja.

Fontos, hogy mi módon és ki mindenki
felé nyilvánul meg.

Hallgassunk befelé, a lelkiismeretünk-
re!

Sizeretetet^ turelmel,
kegy^w^^es

kíváswnk

Püis^WQsgér^

. MsKg^eS&l^sel és szeretettel:
KíSber János

és minden képviselő

TisztA feweylS LatosA! A

a sgseaiétszálliUásréI

Joro Jeao MrA

MWtíta-ifeMeii

.>.-

 

o'-rr"s

Cdba-Maiiia Chib

A RefetoRI Sw^ MSvMA

Wa és Unyctár Mrei

a
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Tisztelt püisborosjenői
Lakosokl k y<i

Tájékoztatjuk Onöket, hogy az Alkot-
mánybíróság döntését követően a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételt tett az
adózás rendjérol és mértékéről szóló
21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendeletben sza-
bályozott építményadó mentességre vo-
natkozóan.

Eszerint nem lehet mentességet adni
az állandó lakóhely szerint 1 épiiletben
lakó (bejelentett) személyek után.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testületének így 2009. jamiár
1-jétó'l meg kellett szüntetnie a 30 m~j/fő
mentességet. Mivel ezen mentesség meg-
szüntetése majd minden családnál jelen-
tős kiadásnövekedést okoz, ezért a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 2009. ja-
nuár 1-jétől az építményadó mértéke az
eddigi 300- Ft/m"Vév helyett 200-
Ft/m"2/év legyen.

Erről az adóhatóság minden lakás-
épülel-építmény tulajdonosnak külön ér-
tesítőt fog küldeni december hónapban,
uj építményadó bevallási nyomtatvá.nnyal j';
együtí. f"

Kérjűk a Tisztelt Lakosokat, fwgy a ^
kitöltott bevallásokat 2009. január iö-ig |
szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal- ;"
ba visszajuttatni! ü

Mindezek mellett tajékoztatjuk Onöket y
a helyi adókat érintő más változásokról is: s~

1. A telekadó mértéke 2009. janiiár 1- ,;
jétől 40,- Ft/mVév, az érintettek a t.
változásról egyedi határozatban fog- F:
nak értesülni.

2. Az .állandó jelleggel végzett iparűzé- a
si tevékenység után fizetendő ipar- u
űzési adó mértéke 2009. január I- ^
jétől 1, 5%. Itt híyjuk fel a Tisztelt H
érdekeltek figyelmét, hogy a 2009. li
majus 31-ig benyujtandó, 2008. év- [.i
ről szóló bevallásukban a jelenlegi l-
l, 3%-os mértékktel kell számolniuk, |.
a különbség a 2009. II. felévi (2009. ^
szeptember 15-ig fizetendő) adóelő- E
legüknél mutatkozik majd előszön |

A gépjárműadóval kai^csolatban sokan j'
a mai napig is hivatalunkhoz adják be az r
adás-vételi szerződéseket, változtatás >
iránti kérelmiiket. Kérjük a Tisztelt La- ||
kosságot, hogy ezen irataikat a pil- >;
isvörösvári Okmányirodába (2085 Pilis- ^
vörösvái^ Béke út 26. ) szíveskedjenek |
megküldeni. ."

^

Pilisborosjenő, 2008. november 28. L

Keresztény Anikó ^
jegyzö

Falunkban több mint 10 éve műkö-
dik egy csoport, ami a nehéz anyagi
helyzetben élő embereken igyekszik se-
gitem.

Kis csoportunk viszontagságos idő-
ket élt át. Az Onkormányzat segítségé-
vel kűlönböző helységekben húzódtunk
meg. Már sok éve lebontották a virág-
bolt melletti épületet, ahol tevékenysé-
günket elkezdtük, majd a Művelődési
Ház melletti épületrész leégése után
"otthontalanok" lettünk. Az akkori tes-
tület nem igyekezett segítséget nyújta-
ni, de Küller János polgármester kerí-
tett nekünk egy kis konténert, amiben
villany, fűtés nem volt, de mégis élet-
ben, muködésben maradtunk. Evekig
kitartottunk szó szerint ázva-fázva.

Jelenleg az iskolával szemben, az
egykori Interpríma régi épületében
kaptunk egy tágas helységet, nem pa-
nasz képen mondom, ez is szűknek bi-
zonyul.

Hamarosan tábla is jelzi jelenlétün-
ket.

Működésünk abból áll, hogy nagyon
sokan, szerencsére egyre többen, a szá-
mukra feleslegessé vált, de nem hasz-
nálhatatlan, tárgyakat, eszközöket, ru-
haneműket elhozzák kis boltunkba, és
a nálunk vásárlók egy jelképes össze-
gért megvásárolják. Jótevőink segítsé-
gével a rengeteg ruhanemű mellett
edényekhez, étkezési eszközökhöz,
mikróhoz, hűtőhöz, ágynemuhöz, ba-
bakocsihoz, babaágyhoz, bútorokhoz
és felsorolni sem tudom mi mindenhez
hozzájutottak azok, akiknek ezekre
szükségük volt. Igazán becsülni való,
hogy a feleslegessé vált tárgyakat, ki-
nőtt, de mégjó ruhákat nem kidobják a
faluból sokan, hanem összegyűjtik, ve-
szik a fáradtságot és elhozzák a bol-
tunkba. Köszönet Nekik érte.

Vannak akik azért jönnek hozzánk,
mert a gyerek kinőtte a kabátját, cipő-
jét és gyorsan kéne másik, de ha csak
egy-két száz forint, jó lesz másik is, hi-

A SaubermaGher-BiosNe K .
Ti82tőlt Latosság fE^elmét, ho^ a tonwiurt
id^ontja az w vé^ Onnep^ rrteN a tövetkeziőte^pgn véteSk:

- 20Q8. deeamber ^-@i s^aításí nap he^Rtt 2@Q8. ̂ ceiittoer
27., szeiBfeat. A szaflltás to^tíete: C^MSI MR &-a.
WO@L {anuér 01-ei szétlftési nap heiyeli 28@8. jansér 03.,
S20>bat A s^ftás feesEdete: re@@<l M@ óra.
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szen csere is kell, sőt játszani is jó ha
van. Többen azért néznek be hozzánk,
mert mindig valami "kincsre" bukkan-
nak. Olyanok is vannak, akiket foleg a
könyvek érdekelnek.

Nyugodtan elmondhatjuk hogy ba-
baholmitól a csizmáig nálunk minden
kapható. Ha valakinek szükséges vala-
mi, többször benéz és előbb- utóbb
megtalálja amit szeretne.

A bevételből keletkezett pénz szin-
tén jó célokra van fordítva. Evi 120 000
Ft-ot, vagyis havilO 000 Ft-ot a gyógy-
szerészünk igyekszik igazságosan el-
osztani azok között a nyugdíjasok kö-
zött, akiknek megterhelő a nyugdíjuk-
ból a gyógyszereket megfizetni, és azt
hiszem ezt István tudja legjobban ki a
rászoruló.

Húsvétkor sonkával, karácsonykor
ajándékcsomaggal kedveskedünk a
törzsvásárióinknak, hiszen értük dol-
gozunk, és a rávalót is tőlük gyűjtöttük

Amikor összegyűlik annyi pénz, ak-
kor a falu nyugdíjasait meghívjuk egy
egynapos kirándulásra, igyekszünk ér-
dekes programot összeállítani, és egy
ebéddel megvendégelni a jó hangulatú
társaságot. Jártunk már Gödöllőn,
Székesfehérváron, Pannonhalmán, Ta-
tabányán, és mégjó néhány helyen.

Mindent megteszünk, hogy tovább-
ra is ebben a szellemben tevékenyked-
jünk.

Mivel raktározni nem tudunk, vala-
kinek a feleslegessé vált nagyobb dara-
boknak (pl bútoroknak) igyekezünk
gazdát cserélni. Ha valaki segítene, de
nem áll módjában boltunkba eljuttatni
az adományát, telefonáljon a 30 415
2897-es, vagy 336 248-as telefonra és
érte megyünk

Nyitva tartásunk: minden szomba-
ton 8-10 óráig

Ezután is számítunk a jóindulatú
emberek segítségére, amit előre is kö-
szönünk.

Heves Ilona
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Nyitva tartásunk: Minden nap /
16-18 óráig, a gyermekek igényei
szerint időnként tovább maradunk.

Továbbra is önkénteseink szabad-
idejükben, ellenszolgáltatás nélkül biz-
tosítják folyamatos működésünket. Is-
mét szeretném megköszönni nekik,
hogy idejüket és energiájukat áldozták
ránk!

Ugyeletesek november hónapban:
Besenyeiné Laczkó Orsolya, Omar
Saad, Csuti Krísztina, Jenei Gyöngyi,
dr. Csányi Márta, Péter Zsuzsa,
Szecsányi Bertalanné Eszter védőnő,
Klinger Magdolna.

Tarjányi Domonkos, Csenge és Hu-
ba édesapja és Cserényi Péter felaján-
lásával készítjük weboldalunkat. De-
cembertől a www.'ovo'eno.hu címen
olvashatják.

Szükségünk lenne továbbra is nagy
teljesítményű porszívóra, televízióra,
DVD lejátszóra, takarókra, és minden-
féle tisztítószert és eszközt szívesen fo-
gadunk. Pénzt gyűjtünk a termek festé-
sére, a rendkívüli programokra - ami
általában 20. 000 Ft/alkalom körüli ki-
adást jelent - és a kézműves foglalko-
zás-sorozatra, ami november 11-én in-
dult.

Egy rendkívüli programunk volt no-
vemberben. A gyerekek november he-
tedikén a Bazilikában voltak Jenei
Gyöngyivel és Csuti Krisztinával.

Rendszeres programjaink:
Kedden délelőttönként 10-11-ig

Csiribiri-tomát tart Szabados Enikő 1-
3 éveseknek.

Kedden délutánonként Grülling
Zsuzsanna Tündértáncot tart 4-5-ig
óvodás és kisiskolás korosztálynak.

Gutiné Sótyom Nikoletta óvónő, az
egyik családi napközi vezetője a 2-5
éves korosztályt várja - zenével, mesé-
vel, versekkel és sok mozgással - szer-
dánként ',2 5-'/2 6-ig.

Szerdán esténként 7 órától Ovári
Anna írónővel beszélgetünk az életről,
egészséges döntéseinkről, aggodalma-
inkról, kommunikációs nehézségekről
és még sok érdekes témáról.

November 11-én egy hat hetes kéz-
műves foglalkozás indult Vágóné Ko-
vács Katalinnal. A gyerekek nagyon
szeretik a festést, kézműves foglalkozá-
sokat. Ennek a programnak az anyagi
támogatására pályázni fogunk január-
ban. A foglalkozások ideje: csütörtök
4-6-ig.
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Isborosjcnő

Péntekenként 4-fél 5-ig játékos-
énekes angol nyelvű foglalkozásra vár-
ja a kismamákat és babákat Szaniszló
Nóra.

Szeretnénk kismama-tomát is tarta-
ni Berkiné Fehér Eva gyógytomász ve-
zetésével délelotti időpontban. Kérjük,
hogy akit érdekel, keresse őt a 06-20-
228-55-60-as számon.

Decemberre tervezett programjaink:
December 8-án és 15-én hétfőn dél-

után 4-6-ig Kardos Katalinnal fognak
a gyermekeink természetes anyagokból
készíteni ajándékokat, fadíszeket, ab-
lakdíszeket. Minden gyermeket szíve-
sen várunk!!!

December 13-án délelőtt 10-12-ig
Luca napi vásár lesz Csányi Márta és
a nagycsaládosok szervezésében. Kér-

.^...^^..^ ^^^..., ^^. ^ ^^ ^ ^^. ^. ^^^ ^

jük az anyukákat és minden érdeklö-
dőt, hogy szép ajándékok, karácsonyi
díszek adás-vételével könnyítsék meg
az űnnepekre készülődést!

December 19-én, pénteken délután
a koronázási palástot nézzük meg
Jenei Gyöngyivel, aki minden hónap-
ban megszervezi gyermekeinknek a
kulturális-városnéző programokat.
Mielőbb várjuk a jelentkezéseket a je-
gyek megrendelése miatt.

December 22-én a Reichel József
Művelődési Ház és alapítványunk
szervezésében, az iskola, a nagycsalá-
dosok, az egyház és még sok helyi segí-
tő támogatásával 15 órától FALUKA-
RACSONYT rendezünk a Missziós
Házban. Részletek a faluban kihelye-
zett plakátokon.

A programban szerepel előadás és
közös éneklés a Kevélyhegyi Magyar
Dalkörrel, Betlehemes játék az iskolá-
sokkal, a templom alatt épített Betle-
hem meglátogatása, vacsora és forralt
bor, kellemes beszélgetés. Aki teheti,
kérjük hozzon egy kis süteményt, és egy
díszt a közös karácsonyfára!

A két ünnep között, DECEMBER
27-ÉN ESTÉ 6-TÓL DISCO lesz,
gyertek el!

Az alapítvány pénzügyei a követke-
zőképpen alakultak:

Az októberi házipénztári forgalom kiadásaihoz:
2008. 10. 06 kulcsmásolás: 2600 Ft
2008. 10. 15 Isler sütéséhez bevásárlás 7037 Ft
Kőszegi Dávid irányításával sütöttünk, hamar el isfogyott.
2008. 10. 17 szemetes, parafatábla, műanyag poharak 5286 Ft
2008. 10. 17 nyugtatömbök: 360 Ft

Novemberi kiadásaink:

2008. 11. 07. utazás: 4740 Ft
2008. 11. 11 kulcsmásolás: 3710 Ft
gimnasztika-labda: 5300 Ft

Uzenetet küldhetnek nekünk a
jovojeno@gmail. com e-mail-címre.

Pénzbeli támogatásra továbbra is
nagy szükségünk van és köszönettel
fogadunk kisebb összegű adományo-
kat is. Sárga csekket is tudunk adni a
befizetéshez.

Számlaszámunk:
65700093-10135804

Címünk:
2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.

GYERTEK A KLUBBA, REN-
DEZVÉNYEINKET FIGYELJÉTEK
A PLAKÁTOKON!!!

Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök

Székhely: Pilisborosjenő 2097 Bu-
dai út 82.

Alapító okirat: 2008. II. 5.

Telefon: 26-336-144,
06-70-269-89-50

Közhasznú alapítvány végzés: Pest
megyei bíróság 13PK 60072/2008/4

E-mail: 'ovo'eno mail.com

Nyilvántartási szám: AM. 3056

Számlaszám:65700093-10135804

Jogerös: 2008 VI. 12
Adószám: 18721261-1-13
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A Német Nemzetiségi Altalános ésAlapfokú Művészeti Iskola híreí

Novemberi é decemberi ro ram'ainkról: szórakozás és bálozás mellett a Nebuló Alapítvány támoga-
tása. A befolyt összeget idén a könyvtár támogatására,
mászófal készítésére és egy újabb kosárlabdapalánk vásár-
lására fordítjuk.

Az este nagyon jól és gyorsan telt. Az alsó tagozatos
gyerekek osztályonként rövid műsorszámokat mutattak be,
majd ezután következett a tanári táncegyüttes kanásztánca.
Minden produkció nagy sikert aratott. A táncosokat az or-
szág egyik legsikeresebb népi zenekara, a Téka együttes
kísérte. A bemutatók utáni táncházban is ők muzsikáltak.
Eközben lehetett kézműveskedni illetve népi játékokat ját-
szani. Az este az adventi koszorú első gyertyájának meg-
gyújtásával és Jávor Csaba tanító és tánctanár mesélésével
zárult.

November 11-én este megtartottuk a márszokásos ha-
gyományőrző Márton-napi lámpás felvonulásunkat. Erről az
eseményről Balázs Tibor, Berki Balázs és Reiter Bence 6.
osztályos tanulók készítettek egy modern költeményt:

Márton-nap

Elkezdődött a Márton-nap,
a kisgyerekek már zsongottak.
Zsíros kenyér hagymával
és még egy kis teával.

Jöttek a tanárok a gyújtóssal,
gyújtották a lámpákat.
Egész Jenő fénybe borult,
a kisgyerek már lámpással vonult.

Voltunk úgy már kétszázan,
a felnőttek is néhányan.
Visszatértünk estére,
forró tea a kenyérrel.

Igy lett vége a Márton-napnak,
a lámpások is kialudtak.

Sport

Az elmúlt időszakban három külső sporteseményen
vettek részt tanulóink.

Pilisvörösváron kétszer is jártak. A Schiller-napon te-
rem-labdarúgó tornán vettek részt, majd később kosárlab-
da-kupán szerepelhettek a mieink.

Solymáron szintén terem-labdarúgásban indultak.
Cuflic Viktorné Borbás Márta tanárnő igyekszik minden kül-
ső lehetőséget kihasználni, hogy néha a mi gyerekeink is
tudjanak igazi tornateremben sportolni!

Köszönet

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Tiborszky
családnak, akik egy számítógéppel és nyomtatóval ajándé-
kozták meg iskolánkat. Köszönjük!

András-napi bál

tdén 10. alkalömmal került sor az András-napi bál
megszervezésére a művelődési házban. Célunk az önfeledt

Köszönjük a kedves szülőknek a sok segítséget és a
büfében tornyosuló rengeteg ennivalót! (A büfé bevétele is
az alapítványt gazdagította!)

fis. este bevételeiről számokban:
Támogató jegyekből több mint 70 000 Ft gyűlt össze,

ebből 5000 Ft-ot volt kolléganőnknek, a Nebuló Alapítvány
korábbi munkatársának, Ribáné Horváth Enikőnek köszön-
hetünk.

A büfé bevétele közel 50 000 Ft volt.
Tehát összesen több mint 120 000 Ft gyűlt össze!
Köszönet érte minden támogatónknak és segítőnk-

nek!

Továbbra is várjuk kedves támogatóink adományait.
Bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel forduljanak bizalom-
mal a Nebuló Alapítvány titkárához, Vetró Tündéhez! Tele-
fonszáma: 06-20-264-3704

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Kérjük, ajánlják nekünk (ill. a borosjenői gyerekek-
nek) adójuk 1%-át!

A Nebuló Alapítvány számlaszáma: 18677557-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!

Mesemondó verseny

November 26-án tartottuk meg az idei iskolai mese-
mondó versenyt. Ezen a következő eredmények születtek:

1-2. évfolyam:
Arany minősítést értek el: Ezüst minősítést értek el:
Hetényi Domonkos 1. osztály Kádi Tamás 2. osztály
Okrös Zsombor 1. osztály László Gergő 1. osztály

Varga Levente 1. osztály

Bronz minősítést értek el:

Kiss Luca Sára 1. osztály
Mocsári Bence 1. osztály
Szalay Teréz 2. osztály
Tasi Dalma 2. osztály

A megvalósuláshoz a következő segítséget kaptuk:
Százötezer forintot nyertünk pályázaton a Pest Megyei Köz-
oktatás-fejlesztési Közalapítványtól. Ezen a pénzen a folyo-
sókon elhelyezhető kisebb, esztétikus gyűjtőládákat tudunk
venni. A Saubermcher-Bicske Kft segítségével az iskola ud-
varán szelektív hulladékszigetet alakítunk ki.

A Polgármester Urtól műanyagflakon zsugorítására al-
kalmas szerkezetet kaptunk.

Így a folyamatos elemgyűjtés és az évi kétszeri, nagy-
szabású papírgyűjtés mellett, mindennapos rutinná válik a
papír-, műanyag-, üveghulladék különválogatása.

Reméljük ezzel is hozzájarulunk ahhoz, hogy gysrme-
keink környezettudatos, felelösen gondolkodó felnőttekké
váljanak.

Szentesí Zsuzsanna

Népek Konyhája
Az étkezés kultúrája egészségünk alapja. Sok hasznos

ötletet meríthetünk más népek étkezési szokásaiból, s némi
fantáziával a hazai ízléshez illeszthetjük azokat. Ötletben
nem volt hiány a diákönkormányzat Népek Konyhája nevű
bemutatóján. 58 felsős diák változatos, ízekben, terítékben
harmonikus ételkölteményeit kóstolhatta végig a nagy tisz-
teletű zsűri, s osztotta ki az arany és ezüst minősítéseket.
Folytatás következik jövő ősszel.

3-4. évfolyam:
Arany minősítést értek el: Ezüst minősítést értek el:
Okrös Zsófia 3. a Hudi Panna Júlia 3.b
Szklifa Elena 3. a Katona Orsolya 3.b
Vad Petra 3. a László Dominik 4. osztály

Négyessy Eszter 3.b
Tasi Dóra 3.a

Bronz minősítést értek el:

Cojocar Dávid 4. osztály
Cojocar Thomas 4. osztály
Gyimesi Benedek 3.b osztály

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában
A környezetkímélő, takarékos magatartás egyik leg-

fontosabb eleme, hogy az újra használható hulladékokat
különválogatva gyűjtsük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a
szelektív hulladékgyűjtés tárgyi feltételei végre megvalósul-
nak iskolánkban.

Interjú a konyhai sürgölődés közben az egyik verseny-
ző csoporttal: Készítette: Horváth Dávid és Marosi László

- Miért pont Görögországot választottátok?
Egy rendhagyó jellegű konyhát szerettünk volna vá-
lasztani, ami díszítésében, ételeiben és stílusában ís
egyaránt különleges.

- Miért pont ezeket az ételeket készítitek el?
-Görögország legjellegzetesebb, legfinomabb ízQ. ít

próbáltuk feltálalni kedves vendégeínknek.
- Te voltál már Görögországban?

Igen voltam és fenséges ételeket kóstoltam!
- Teljesen egyedül dolgoztatok?
- Nem, a szüleim segítettek a finomságok elkészítésé-

ben.

Nálunk is járt a Mikulás!
December 5-én délelőtt iskolánk 3. a osztályos tanulói

kedves színielőadást mutattak be az alsósok részére. Előző
nap már az óvodások is megtekintették a Dillmont Éva néni
által betanított előadást.

Ezután egy igazi Mikulás járta végig a kicsik osztályait,
és ajándékot osztott a jó gyerekeknek. (Valami csoda foly-
tán csak jó gyereket talált az iskolában. Vajon nem hagyta
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otthon a szemüvegét? Na mindegy. Az öreg Mikulás bácsi
márcsak ilyen.)

Játék az idővel

Ezen a címen rendezett televízióba illő színvonalú ve-
télkedőt Reiter Dániel. Kedves volt tanítványunk segítőjével,
Vetró Tünde tanárnővel készültek két hónapon keresztül a
nagy eseményre. Tavaly a TV-ben futó "Okosabb vagy, mint
egy ötödikes?" című műsor mintájára, kicsit más szabá-
lyokkal játszhattuk a vetélkedőt.

2-2 három főből álló csapat mérkőzött meg egymás-
sal, a cseles kérdésekkel és az idővei. Rengeteg csapat je-
lentkezett, az idő rövidsége miatt nem is kerülhetett be min-
denki a játékba. A zsúfolásig megtelt rajzteremben a végső
győzelmet a Balázs Tibor, Dózsa Dániet és Kopcsay Tamás
alkotta csapat aratta. Gratulálunk!

!^\

További információkért az érdeklődők megtekinthetik a
következő honlapot: www.jatekazidovel.mlap. hu

Köszönet illet a vetélkedő értékes díjainak felajánlásá-
ért a szponzorokat: Duna TV, Coop ABC, Pengő bolt, Pöt-
töm ABC, Legyező Kávézó-cukrászda, Okelme bolt, Nebu-
ló Alapítvány, Silye Lászlóné (Kati néni), Vígné Tarsoly Er-
,zsébet (Erzsi néni), Ribáné Horváth Enikő.

A felsős Mikulásbuli keretén belül zajló vetélkedő után
jó hangulatú disco volt, amelyért Antonovits Bencét és Ju-
hász Bálintot illet köszönet.

A büfét a 7. osztályosok biztosították. Finom vott a sok-
féle enni- és innivaló, és az árak is alacsonyak voltak. Min-
denki degeszre ehette magát.

Luca-napi vásár

December 12-én 16 órától Luca-napi vásárt tartunk az
iskolában. Itt a gyerekek saját maguk által, esetleg szülői
segítséggel készített karácsonyi tárgyakat, apró ajándéko-
kat, süteményeket szoktak árulni.

Karácsonyi közös éneklés

December 19-én osztályonkénti közös énekléssel zár-
juk az évet és búcsúzúnk el egymástól.

Boldog karácsonyt mindenkinek! Találkozunk jövőre!

Van egy klub, itt, Pilisborosjenőn, ahova kisgyerme-
kes anyukák járhatnak. Egy kicsi, de nagyon lelkes közös-
ség. Ez a Baba-Mama klub, és már évek óta működik!
Minden szerdán 10 és 13 óra között összegyűlünk, beszél-
getünk, előadásokat hallgathatunk, míg a gyermekek
együtt játszhatnak. A Klubnak az Onkormányzat áltat
fenntartott épületben (ONO, Iskola utca 2.) a Jövő Jenő
Alapítvány szobái adnak otthont. Köszönjük a klubveze-
tőknek, az Onkormányzatnak és a Jövő Jenő Alapítvány-
nak a mindig tiszta szobákat, használati tárgyakat.

A Klubot Szecsányiné Eszter védőnő és Klinger
Magdolna családgondozó vezeti. Tagdíj nincs, sem részvé-
teli díj. Klubunk önellátó, saját költségvetéssel nem ren-
delkezik, a résztvevők hoznak mindig egy kis gyümölcsöt,
rágcsálnivalót, innivalót, amit közösen elfogyasztunk.

Készülünk a Karácsonyra is, 1000-1000 Ft-ot dobunk
a perselybe, hogy a pici kezek-lábak által elkopott játéko-
kat pótolni tudjuk. Köszönettel vesszük a nem klubtag
magánszemély vagy vállalkozás adományát is.

Várunk minden kisgyermekes anyukát szerdán 10 és
13 óra között.

Télapó járt közöttünk... .

Nagy volt az izgalom és a gyermekzsivaj december 3-
án, szerdán a Baba-Mama klubban.

A szobák szépen fel voltak díszítve, mécsesek, gyer-
tyák égtek, ünnepi illat szállt. Télapó-váró zene szólt.
Vendégeket vártunk. Minden gyermek életében fontos
személyeket.

A Babáink még írni nem tudnak, van, aki beszélni
sem tud még, így nem hosszú kívánság-listával, hanem
nagy szeretettel vártuk a Télapót.

A Télapó bizony eljött hozzánk, a Krampusz kísérte,
és minden Babá-nak-Mamának hoztak ajándékot. A Tél-
apót és a Krampuszt dalokkal és örömmel fogadtuk, 18
apróság leste izgatottan az ablakból, ahogy közeledett. Az
ajándékosztás után (minden apróság "jó gyerek volt", így
senki sem kapott virgácsot) még fényképeket is készíthet-
tünk a Télapó vagy a Kj-ampusz ölében ülő gyermekünk-
ről.

Elfogyasztottuk az anyukák által sütött "isteni fi-
nom" süteményeket, a hozott gyümölcsöt, innivalót, kek-
szet, ropit, (felsorolni sem lehet, mennyi finomság gyűlt
össze!) amiért külön köszönetet mondok minden anyuká-
nak és a klubvezetőknek, hogy terített asztallal tudtuk vár-
ni a Télapót és a Krampuszt.

Köszönjük a közreműködést Beke Zoltán és Szent-
mártoni Péter apukáknak.

Egy kis összefogással egy életre szóló élményt tud-
tunk adni a gyermekeinknek.

fígífeíme^
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Oecemberi programqk
December 19-én pénteken 15-17 óráig

BÜTyKÖLDE
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Anyagdíj: 500 Ft/fő
Udvözlőkártyák, karácsonyfadíszek

egyszerű anyagokból
*

December 19-én 18 óra:

KARÁCSONYI KONCERT
A zeneiskola növendékeinek műsora

*

December 22-én 15 órától:

FALUKARÁCSONY
AZ ÖNO-BAN

Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár és a Jövő Jenő alapítvány

Januári programok
Január 3-án 18 óra:

ÚJÉV KÖSZÖNTŐ
A Nagycsaládosok szervezésében

*

Január 9-én 14 óra

MESEVETÉLKEDÖ l.fordulója
*

Január 16-án, pénteken 18 óra:

Kerekes Táncház
Zenél: a Dunazug zenekar

Belépő: 500 Ft/fő
*

Január 24-én, szombaton 18 óra:

SZIGETI ISTVÁN zeneszerzői estje
*

Februári előzetes:

Február 7-én 20 órától FARSANGI BÁL
Német Nemzetiségi Onkormányzat

szervezésébenszervezésében

Részletes és fc őv táj ' k ztat a nagyplakatokon! Musorváltozás jogát fenntartjuk.

^^'^''^sSSS&^

..

'szte t Ugyfe ink.
Tájékoztatjuk Onöket, a Polgármesteri Hivatal karácsonyi nyit-

vatartási rendjéről:

2008. december 20-án szombaton 80C-1200 óráig ügyelet
gOO. isO O oráig
800.1400 oráig ügyelet
ZÁRVA tart
ZÁRVA tart KARÁCSONY
ZA.WA tart KA.RÁ.CSONY
800.1400 oráig ügyelet
800-1200 óráig ügyelet
ZÁRVA tart
ZÁRVAtart ŰJÉV
ZÁRVA tart

/I

!r

2008. december 22-én hétfon
2008. december 23-án kedden
2008. december 24-én szerdán
2008. december 25-én csütörtökön

2008. deceniber 26-áu. pénteken.
2008. december 29-én hétfon
2008. december 30-án kedden
2008. december 31-én szerdán

2009. január 1-jén csütörtökön
2009. január 2-án pénteken

2009. "anuár 5-étől a mepszokott n itva tartás szerint vár'uk ked-
ves ü eleinket!

Keresztény Anikó
jegyzö

Aldott, békés karácsonyt és
sikeres új esztendot kívánunk Onöknek! -^

. '. 9
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

21/2002. (XII. 31.) KT sz. rendelete
az adózás rendjéről és mértékéről

(egységes szerkezetben a 8/2003. (V. 15. ), a 38/2004.
(VIII. 20.), a 48/2004. (XII. 31.),

a 16/2005. CVIII. 15.), a 31/2005. (XII. 22.)
és a 10/2008. (XI. 7.) Kt. rendeletekkel)

A Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalma-
zott elvek figyelembevételével, az adózás rendjéről szóló
1990. évi XCI. törvényben, a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-
testület az alábbi helyi rendeletet alkotja:

ÉPÍTMÉNYADÓ

l.§
Adókötelezettség

/l/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgá-
ló épület, épületrész (a továbbiakban: együtt: építmény).

/2/ Az építményadó alkalmazásában az építményhez
tartozik annak rendeltetés-szerű használatához szükséges,
az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos álap-
területével, épületnek nem minősülő építmény esetén az ál-
tala lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészletJ

,3/2
/4/ Az adókötelezettség az építmény valamennyi he-

lyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg haszno-
sításától függetlenül.

2.§
Az adó alanya

/l/ Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban:
év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdon hányadaik arányában adó-
alanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyezett vagyoni értékű jog terheli, az annak gya-
korlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni
értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt tulajdonos).

/2/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és
az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az /l/ be-
kezdésben foglaltaktól el lehet térni.

/3/ Társasház, - garázs és - üdülő estén a tulajdono-
sok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után
az adó alanya az említett közösség.

3.§
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszunése

111 Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a
fennmaradási engedély kiadását követő év első napján kelet-
kezik. Az engedéty nélkül épült, vagy anélkül használatba vett

1 Módosította: a 10/2008. (XI. 7.) Kt rendelet, hatályos: 2009. január 1.
napjától.

2 Hatályon kívül helyezte, és számozását megváltoztatta: a 10/2008. Kt.
rendelet, hatályos: 2009. január 1. napjától.

építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használat-
bavételt követő év első napján keletkezik.

/2/ Az adókötelezettséget érintő változást /így különö-
sen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminő-
sítését/ a következő év első napjától kell fígyelembe venni.

/3/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény meg-
szűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első
felében történő megszűnése esetén a második féiévre vo-
natkozó adókötelezettség megszunik.

/4/ Az építmény használatának szünetelése az adókö-
telezettséget nem érinti.

4.§
Az adó alapja

/l/ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasz-
nos alapterülete.

5.§
Az adó mértéke

/l/ Az adó mértéke az építmény m2-ben számított
hasznos alapterülete szerinti számítás alapján: 200,-
Ft/m2/év3.

6.§
Az adómentesség

111 Mentes az adó alól:
a) szükséglakás,
b) a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősüiő kistele-

pülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2,
c) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illető-

leg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgá-
ló helyiség,

d) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló
épitmény,

e) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő
helyiségek,

f) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartás-
ra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy a
állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tá-
roló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló,
magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy az épületet az
adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növényter-
mesztési tevékenységéhez, kapcsolódóan használja.

/2/ Az adó alól mentességet élveznekaz építmény
rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletet
meghaladó terület adóalanyai, kivéve a vállalkozó üzleti
célt szolgáló ingatlana.

,3/4
,4/5
/5/6

3 Módosította: a 10/2008. (XI. 7. ) Kt rendelet, hatályos: 2009. január1.
napjától.

4 Hatályon kívül helyezte, és számozását megváltoztatta: a 10/2008. (XI.
7.) Kt rendelet, hatályos: 2009. január 1. napjától.

5 Haíályon kívül helyezte, és számozását megváltoztatta: a 10/2008. (XI.
7.) Kt rendelet, hatályos: 2009. január 1. napjától.

6 Hatályon kívül helyezte, és számozását megváltoztatta: a 10/2008. (XI.
7.) Kt rendelet, hatályos: 2009. január 1. napjától.

TELEKADÓ

7.§
Adókötelezettség

/l/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi terüle-
tén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban:
telek).

8.§
Az adó alanya

/l/ Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tu-
lajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni ér-
tékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 2. §. /1/-/3/ be-
kezdésben foglaltak az irányadók.

9.§
Az adókötelezettség keletkezése, változása

és megszunése

/l/ Az adókötelezettség a földrészlet belterületté mi-
nősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év
első napján keletkezik.

/2/ Az adókötelezettséget érintő változást /így külö-
nösen az alapterület módosulását, a telek átminősítését/ a
következő év első napjától kell fígyelembe venni.

/3/ Az adókötelezettség
a) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, il-

letőleg - beépítés esetén - a beépítés évének utol-
só napján,

b) építési tilalomnak az év első felében történt kihir-
detése esetén a félév utolsó napján

szűnik meg.
10. §

Az adó alapja

/l/ Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

11. §
Az adó mértéke

/l/ Az adó évi mértéke a 10. § /l/ pontja szerinti szá-
mítás alapján 40,- Ft/m2/év.7

12. §
Az adómentesség

/l/ Mentes az adó alól:
a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközle-

kedést lebonyolító adóalany, az e célra használt
telek után,

c) a teleknek az 1. § /2/ bekezdésében meghatározott
része.8

d) a 6. § /l/ c)-d) pontjában meghatározott építmé-
nyekhez tartozó teleknek az a része, amely na-
gyobb, mint az 1. § /2/ bekezdésében meghatáro-
zott mérték.9

e) az épülethez, az épületnek nem minősülő épít-
ményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez
tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban
megállapított - védő (biztonsági) terület,

7 Módosította: a 10/2008. (XI. 7. ) Kt rendeiet, hatályos: 2009. január1.
napjától.

8 Modosította: a 10/2008. (XI. 7. ) Kt rendelet, hatályos: 2009. január1.
napjától.

9 Modosította: a 10/2008. (XI. 7.) Kt rendelet, hatályos: 2009. január1.
napjától.

f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.
g) az a telek, amelynek tulajdonosával az Onkormány-

zat az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §(2)bekezde-
se szerint: a helyi közút, illetőleg közmű létesítésére
és az azzal kapcsolatos költségek viselésére megálla-
podást kötött, a telek átminősítéséről rendelkező
földhivatali határozat jogeröre emelkedésétől a
megállapodásban rögzített közművesítési véghatár-
időt követő 4 éves időtartamig, vagy amennyiben az
rövidebb, a telekre kiadott jogerős építési engedély
alapján a megvalósított építmény használatbavételi
engedélyének jogerőre emelkedéséig. 10

HELYI IPARÜZÉSI ADÓ

13. §
Adókötelezettség, az adó alanya

/l/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi terüle-
tén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 11

/2/ Az adó alanya a vállalkozó.

14. §

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e mi-
nőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége.

15. §12
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett

iparuzési tevékenység

/l/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenysé-
get végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott
székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól,
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén /te-
lephelyén/ kívül folytatja.

/2/ Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az
önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel
nem rendelkező vállalkozó:

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti

eröforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyama-
tosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység
időtartama adóéven belül meghaladja a 3 napot, de
nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásá-
nak időtartama meghaladja a 180 napot, akkor a te-
vékenység végzésének helye telephelynek minősül.

c) bármely - a) és b) pontba nem sorolható - tevé-
kenység, ha annak folytatásáról közvetlenül bevé-
telre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel,
telephellyel.

l.§
Az adókötelezettség keletkezése és megszunése

/l/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység meg-
kezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűn-
tetésének napjával szűnik meg.

/2/ Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes
(alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a

1° Módosította: a 16/2005. (VIII. 15. ) Kt. rendelet, hatályos 2005. augusz-
tus 20. napjától.

n Módosította: a 38/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelet, hatályos 2004. augusz-
tu's 20. napjától.

12 Módosította: a 38/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelet, hatályos 2004. augusz-
tus 20. napjától.



10 PILISBOROSJENŐI HfRMONDÓ

tevékenység végzésének időtartama irányadó az adóköte-
lezettség idobeni terjedelmére. 13

2.§
Az adó alapja

Az adó alapjára vonatkozóan a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39. §-39/A. § és 39/B. §-ai irányadóak.

3.§
Az adó mértéks

/l/ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó évi mértéke az adóalap l,5%-a. 14

/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó mértéke:

a) piaci vagy vásározó kiskereskedelmi tevékenység
esetén napi 500, - Ft.

b) építőipari, természeti eróforrást feltáró vagy kuta-
tó tevékenység esetén, ha folyamatosan vagy meg-
szakításokkal végzett tevékenység időtartama az
adóéven belül 30 napot meghaladja, de nem éri el
a 180 napot, akkor napi 1000,- Ft.

c) bármely - a) és b) pontba nem sorolható - tevé-
kenység, ha annak folytatásáról közvetlenül bevé-
telre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhely-
lyel, t&lephellyel, akkor napi 500,- Ft. l5

1. §16
Az adóelőleg megállapítása és az adó megSzetése

Az adóelőleg megállapítására, valamint az adó meg-
fizetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41.
§-42. §-ában foglaltak az irányadóak.

2.§
Jutalék megállapítása

/l/ Az önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és il-
letékek hatékony beszedésének elősegítésére a feítárt és
beszedett adóhiányból, valamint a besze(iett adó- és ille-
téktartozásból az onkormányzatot megillető bevétel ter-
hére az anyagi érdekeltséget úgy szabályozza, hogy a be-
hajtás iránt intézkedő köztisztviselő a befolyt bruttó ösz-
szeg mindenkori 10%-árajogosult.

/2/ A behajtott összeg mindenkori 10%-ának össze-
gére a köztisztviselő akkor jogosult, ha a hatályos jogsza-
bályok alapjánjárt el, a behajtással kapcsolatos intézkedé-
sek írásban, megfelelő dokumeníálással töríéníek és azt a
polgármesteri hivatal vezetője igazolta.

3.§
Záró rendelkezések

/l/ E rendelet 2003. január 01. napján lép életbe. A ha-
íályba lépéssel egyidejuleg a helyi adók megállapításáról
szóló 13/1993. (XII. 21. ) sz. helyi rendelet hatályát veszti.

/2/Azon személyek, akik ajelen rendelet hatályba lé-
pésének napjáig bármely helyi adónemben nem nyújtot-
tak be bevallást és/vagy nem a tényleges állapotriak meg-
felelő bevallást nyújtottak be, és/vagy nem fizettek adót

n Beiktatta: a 38/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelet, hatályos 2004. augusz-
tus 20. napjától.

14 Módosított'a: a 10/2008. (XI. 7. ) Kt rendelet, hatályos: 2009. január 1.
naoiától.

l5 Beífctatta: a 38/2004. (VIII. 20. ) Kt. rendelet, hatályos 2004. augusz-
tus 20. napjától.

16 Módosította: a 31/2005. (XII. 22. ) Kt. rendeiet, hatályos 2006. január
1. napjától.

2003. március 15-ig adóbírság és késedelmi pótlék mente-
sen vallhatják be, a tényleges állapotnak megfelelően fi-
zethetik be elmaradt adókötelezettségüket, abban az eset-
ben, ha ezt egyidejűleg minden adónemben megteszik.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr. Hegedűsné SchmidtAgnes s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő, 2008. november 7.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

10/2008. (XI. 7.) Kt. rendelete
az adózás rendjéröl és mértékéről szóló

a 8/2003. (V. 15.), a 38/2004. (VIII. 20.), a 48/2004.
(XII. 31.), a 16/2005. fVIII. 15.) és a 31/2005. (XII.

22.) Kt. rendeletekkel módosított
21/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényben, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény-
ben foglalt felhatalmazás alapján az adózás rendjéről és
mértékéröl szóló 21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendeletét (továb-
biakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
A R. l. §(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez
tartozik annak rendeltetés-szerű használatához szük-
séges, az épületnek minősülő építmény esetén annak
hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő
építmény esetén az általa lefedett földrészlettel
egyező nagyságú - földrészlet."

2.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát

veszti aR. 1. § (3) bekezdése. A szakasz számozása ezáltal
(1)-(3) bekezdésre változik.

3.§
A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

"(l) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdése szerinti
számítás alapján 200,- Ft/m2/év."

4.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát

veszti a R. 6. § (3), (4), valamint (5) bekezdése. A szakasz
számozása ezáltal (1)-(2) bekezdésre változik.

5.§
A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

"(l) A telekadó mértéke a 10. §(1) bekezdése szerinti
számítás alapján 40, - Ft/m2/év."

6.§
A R. 12. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint
módosul:

"(l) c) A teleknek az 1. § (2) bekezdéséb^n meg-
határozott része."
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7.§
A R. 12. § (1) bekezdés d. ) pontja az alábbiak szerint
módosul:

"(l) d) A 6. § (1) c)-d) pontjában meghatározott
építményekhez tartozó teleknek az a része, amely
nagyobb, mint az 1. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott mérték."

8.§
A R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(l) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén az adó évi mértéke az adóalap l,5%-a."

9.§
E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A

rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Küller János s. k.
polgármester

Záradéfc
A rendelet kifüggesztve és kihirdetve:

Pilisborosjenőn, 2008. november 7. napján.
Keresztény Anikó s. k.

jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

11/2008 (XI. 28.) Kt. rendelete
Pilisborosjenő 014 hrsz.-ú és 02/2 hrsz. út között
elhelyezhető 010, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7,
013/8, 013/9, 013/12, 013/13, 013/14 és a 013/28,

013/29, 013/30, 013/31 hrsz. földrészletek
Helyi Epítési Szabályzaíának és szabályozási

tervének módosításáról

l. §.
IV. fejezet: Egyéb előírások

Közlekedési területek alakítására vonatkozó előírások
14. §. (9) módosítása:
"Az új vegyeshasználatú utak szabályozási szélessége

minimum 12 m" helyett a módosított
Az új vegyeshasználatú utak szabályozási szélessége

a lakóövezetben minimum 10 m.

2. §.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. §.
Jelen rendelet együtt alkalmazandó és érvényes a

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-testü-
letének 20/2005. (IX. 12.) Kt. rendeletével elfogadott
Helyi Epítési Szabályzatának és szabályozási tervének
egyéb előírásaival.

4. §.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséröl a helyben szokásos

módon a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k. Keresztény Anikó s. k.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: Pilisborosjenő Község hirde-
tőtábláján történt kifüggesztéssel 2008. november 28.
napján.

Pilisborosjenő, 2008. nov. 28. Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

12/2008. (XI. 28.) Kt. rendelete
a 9/2008. (VIII. 29.) Kt. rendelettel módosított
az Onkormányzat 2008. évi költségvetéséröl

szóló 4/2008. (111. 14. ) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat képviselő-testülete azÁl-
lamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIÍI. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Allamháztartás működési rendjéről
szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormány-rendelet-
ben meghatározottakat - az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
Az Onkormányzat a 2008. évi költségvetéséről szóló

4/2008. (III. 14.) Kt. rendelet (a továbbiakban: 7?. ) 3. §-át
a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Onkormányzat a 2008. évi költségvetési

Megnevezés

l. számúmelléklet
2008. évi bevétell előiranyzatok alakulása

2008.évi 2008.évi Onnáltóanésrészbenönállóan azd. intézm. módosftottelőirán atai eFt
e. i, m.e. i. 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. II.

összesen összesen Polgárm.Hlv. Kisebbs.Onk. Ovoda Műv.Ház MlssziósH. Alt-lskola
2. Bevételek összesen

Halmozódásmentes (int. fin.és
Kisebbs. Önk.-i tám. néli<ül

21 Intézmén i működési bev.
22 Onkorm. sa'átos bevét.
23 Felhalmozási bevételek
24 Támo atás,átvett énzeszk.

241 Köz onti kts v. tám atás
242 Atvett nzeszköz
243 Kisebbs. Onk. tám-a
244 Intézmén finanszírozás
245 Felh. c. eszk. átv.
246 Kie észítések, visszatérülések
25 Pénzfor .nélk.bevételek
26 Fü ő.átfutó bevétetek
27Fejt. c. hitelfelvétel

610299

498001
43236

163501
o

245319
123744

5644
800

111498
o

3633
o

o

158243

621169

508870
43236

163501
o

256189
134613 .

5644
800

111498
o

3633
o

o

158243

477932

481 565
17565

163501

138623
132979

5644
o

o

o

3633
o

o

158243

1450

650
650

o

o

800
o

o

800
o

o

o

o

o

o

11844

11844
11844

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2300

2300
2300

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1792

1792
1792

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

122216

10718
9085

o

o

113131
1633

o

o

111498
o

o

o

o

o
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Megnevezés

1. Kiadásokösszesen

Halmozódásmentes (int. fin.és
Kisebbs.Önk.-i tám.nélkül)

1 Személvi 'uttatások
1 Munkaadókat terh. arulékok
1 |@ii i és eavéb fol ó kiadások

14 141 E~l es pénzeszk. átadás
Pénzeszköz átadás

' Intézménvfinanszfrozás
1 Kisebbs. Onkorm. tám-a
1 Felú'ftási kiadások
1 . Felhalmozási kiadások
1 Pénzfora. nélk. kiadások
1: Fü>< ,átfutó kiadások
r Ellátottakpénzb. jutt.

2. számúmelléklet

2008. évi kiadási előírányzatok alakulása
2008.évi 2008-évi Onnállóan és részben önálióan azd. intézm.módositott előirán zatai (eFt

e.i. m.e. i. 1/a. 1/b. t/c. 1/d. 1/e. II.
összesen összesen Pol árm.Hiv. Kisebbs-Onk. Ovoda Műv.Ház MissziósH. It. lskola

610299 621168

498001
191 695
57883

105484
122939

10641
111498

800
920

84075
37397

o

9906

508870
192206
58047
106442
122939
10641

111498
800
920

84075
46633

o

9906

a) kiadási főösszegét 621 168,- ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 621 168, - ezer forintban álla-

pítja meg."
2.§

(1) A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e
rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. számú (kiadások) melléklete helyébe, e
rendelet 2. számú melléklete lép.

3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüggesz-
téssel 2008. november 28. napján.
Pilisborosjenő, 2008. nov. 28. Keresztény Anikó s. k.

jegyző

412166

299868
72461
20594
54983

122794
10496

111498
800
920

83875
46633

o

9906

1450 54817 15288 15231 12221

1450
o

o

1305
145
145

o

o

o

o

o

o

o

54817
32034
9356

13427
o

o

o

o

o

o

o

o

o

15288
7159
2363
5566

o

o

o

o

o

200
o

o

o

15231
5515
1779
7937

o

o

o

o

o

o

o

o

o

12221
75037
23955
23224

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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BÉRBE ADÓ
Püisborosjenő, Budai út 18. szám

alatti 76, 5 m2 és 105, 5 m2
alapterületű üzlethelyiség

hosszútávon, vállaüíozás részére.
ÉrdeMődm a

06-30-339-7288 telefoaon

Pilisborosjenő, Fő út
Kínálatunk: tégla, cserép, szigetelő-anyagok, betonelemek,

cement, mész, homok, sóder, termőföld, stb.
Gáz-cseretelep!

Konténeres és teljes körű szállítás, kedvező áron!

Telefon: 06-30-9-342 838
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